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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις 
διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
(2020/2023(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 218 ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/266 του Συμβουλίου, της 25ης 
Φεβρουαρίου 2020, με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με το 
Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για νέα 
συμφωνία εταιρικής σχέσης1, και τις οδηγίες που περιέχονται στην προσθήκη για τη 
διαπραγμάτευση μιας νέας εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις 
διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του 
να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση2, της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την 
πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο3, της 13ης Δεκεμβρίου 2017 
σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο4, της 14ης 
Μαρτίου 2018 σχετικά με το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου 
Βασιλείου5, της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση6, της 15ης 
Ιανουαρίου 2020 για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με 
τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία αποχώρησης7, και της 12ης Φεβρουαρίου 
2020 σχετικά με την προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα 
εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας8,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 29ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με το 
σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 

1 ΕΕ L 58 της 27.2.2020, σ. 53.
2 ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 24.
3 ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 2.
4 ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 32.
5 ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 40.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0016.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0006.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0033.



PE650.385v01-00 4/17 PR\1202636EL.docx

EL

Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας9,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας10 («η συμφωνία αποχώρησης»), και τη 
συνοδευτική πολιτική διακήρυξη για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής 
σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου11 («η πολιτική 
διακήρυξη»),

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων 
και της Επιτροπής Αναφορών, 

– έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 114 παράγραφος 4 και το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και 
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου (A9-0000/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 
Φεβρουαρίου, θέτει τις βάσεις για μια ευρεία νέα εταιρική σχέση που δημιουργεί ένα 
συνεκτικό οικοδόμημα και ένα συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της ΕΕ βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2018, και στην πολιτική διακήρυξη που 
συμφωνήθηκε με το Ηνωμένο Βασίλειο στις 17 Οκτωβρίου 2019·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση θα 
πρέπει να βασίζονται στην αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης και 
των τριών πρωτοκόλλων της· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επιδιώκει να καθιερώσει μια ευρεία νέα εταιρική σχέση 

9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0018.
10 ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7.
11 ΕΕ C 34 της 31.1.2020, σ. 1.
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με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία να καλύπτει τους τομείς ενδιαφέροντος που 
περιγράφονται στην πολιτική διακήρυξη: τις εμπορικές συναλλαγές και την οικονομική 
συνεργασία, την επιβολή του νόμου και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές 
υποθέσεις, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα, και τους θεματικούς 
τομείς συνεργασίας·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα 
συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης και ότι το Δικαστήριο της ΕΕ θα πρέπει να είναι το 
μοναδικό αρμόδιο για την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ όργανο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως τρίτη χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να έχει τα 
ίδια δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια οφέλη με τα κράτη μέλη, και ότι, ως εκ 
τούτου, η κατάσταση τόσο στην ΕΕ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αλλάξει 
σημαντικά από τον Ιανουάριο του 2021· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πολιτική διακήρυξη, η ΕΕ και το Ηνωμένο 
Βασίλειο συμφώνησαν να συνέλθουν σε υψηλό επίπεδο τον Ιούνιο του 2020 για να 
προβούν σε απολογισμό της προόδου, με σκοπό να συμφωνήσουν επί της κατάλληλης 
δράσης για την προώθηση των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη μελλοντική σχέση·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να διατηρήσουν την 
ενότητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να 
υπερασπιστούν τα συμφέροντα των πολιτών τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πολιτική διακήρυξη, η ΕΕ και το Ηνωμένο 
Βασίλειο συμφώνησαν ότι η μελλοντική σχέση θα πρέπει να υποστηρίζεται από κοινές 
αξίες όπως ο σεβασμός και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, οι δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και η υποστήριξη 
της μη διάδοσης, και ότι οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
συνεργασία στο πλαίσιο της πολιτικής διακήρυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μελλοντική σχέση θα πρέπει να ενσωματώνει τη συνεχή δέσμευση του Ηνωμένου 
Βασιλείου να τηρεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ)·

Γενικές αρχές

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο σύγκλισης ανάμεσα στους 
διαπραγματευτικούς στόχους που εκφράζονται στο ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 
2020 και στις διαπραγματευτικές οδηγίες που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 
Φεβρουαρίου 2020· τονίζει ότι η Επιτροπή έχει την πλήρη στήριξη του Κοινοβουλίου 
όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες οδηγίες, δεδομένου ότι και τα τρία θεσμικά όργανα συμμερίζονται σε 
γενικές γραμμές του στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν με τις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο κειμένου της ΕΕ όσον αφορά τη συμφωνία 
σχετικά με τη νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 
18 Μαρτίου 2020· 

3. σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποβάλει στην ΕΕ διάφορα σχέδια κειμένου, 
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τα οποία —σε αντιδιαστολή με το κείμενο της ΕΕ— δεν είναι δημόσια και καλύπτουν, 
μεταξύ άλλων, εμπορική συμφωνία που περιλαμβάνει παραρτήματα, συμφωνία 
αεροπορικών μεταφορών, συμφωνία για την ασφάλεια της αεροπορίας και συμφωνία 
για τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς 
μέσω της Ευρατόμ·

4. υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία σύνδεσης συναφθεί δυνάμει του άρθρου 217 
ΣΛΕΕ μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου («η συμφωνία») πρέπει να 
συμφωνεί απόλυτα με τις ακόλουθες αρχές:

(i) μια τρίτη χώρα δεν πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και οφέλη με ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ ή με ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)·

(ii) προστασία της απόλυτης ακεραιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας 
αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, αδιαίρετος χαρακτήρας των τεσσάρων 
ελευθεριών· ειδικότερα, ο βαθμός συνεργασίας στον οικονομικό πυλώνα θα 
πρέπει να είναι ανάλογος προς την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων·

(iii) διατήρηση της αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ·

(iv) διασφάλιση της ενωσιακής έννομης τάξης και του ρόλου του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στο πλαίσιο αυτό·

(v) συνεχιζόμενος σεβασμός προς τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως όπως ορίζονται στην Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην ΕΣΔΑ και στα πρωτόκολλά 
της, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στο Καταστατικό της Ρώμης του 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και σε άλλες διεθνείς συνθήκες του ΟΗΕ και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και επίσης σεβασμός 
προς την αρχή του κράτους δικαίου·

(vi) ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, που διασφαλίζουν ισοδύναμα πρότυπα στους τομείς 
της κοινωνικής πολιτικής και των πολιτικών για την απασχόληση, το περιβάλλον, 
τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, μεταξύ άλλων μέσω ενός 
συμπαγούς και ολοκληρωμένου πλαισίου για τον έλεγχο του ανταγωνισμού και 
των κρατικών ενισχύσεων·

(vii) αρχή της προφύλαξης, αρχή της επανόρθωσης των καταστροφών του 
περιβάλλοντος κατά προτεραιότητα στην πηγή, και αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

(viii) τήρηση των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
περιλαμβανομένης της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, και διατήρηση της συνολικής 
ισορροπίας των σχέσεων αυτών·

(ix) διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ και συμμόρφωση με 
το ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς της και τα πρότυπά της, καθώς και με την 
εφαρμογή τους·

(x) σωστή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων, 
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εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ανάλογων οικονομικών συνεισφορών·

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, από την οπτική γωνία της ΕΕ, στόχος των 
διαπραγματεύσεων είναι να εγκαθιδρυθεί νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, 
η οποία να είναι ευρεία και να καλύπτει τους τομείς που περιγράφονται στην πολιτική 
διακήρυξη: τις εμπορικές συναλλαγές και την οικονομική συνεργασία, την επιβολή του 
νόμου και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, την εξωτερική πολιτική, την 
ασφάλεια και την άμυνα, και τους θεματικούς τομείς συνεργασίας·

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να είναι αμφότερα τα μέρη προετοιμασμένα για την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την εσωτερική αγορά και την τελωνειακή 
ένωση στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου 2020, 
ανεξάρτητα από την έκβαση των διαπραγματεύσεων· τονίζει ότι οι επιπτώσεις θα είναι 
ακόμα πιο σοβαρές εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ικανοποίησή του για τις ανά τομέα «ειδοποιήσεις ετοιμότητας» της Επιτροπής, με τις 
οποίες επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι η βιομηχανία της ΕΕ είναι προετοιμασμένη για 
τον αναπόφευκτο κραδασμό που θα προκαλέσει η αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ενιαία αγορά·

Εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης

7. υπενθυμίζει ότι η συμφωνία αποχώρησης είναι το μέσο εφαρμογής των ρυθμίσεων για 
την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, και ότι μοναδικός σκοπός της μικτής 
επιτροπής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου είναι να επιβλέπει την εφαρμογή της· υπογραμμίζει 
τη σημασία που έχει η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης, καθώς 
αποτελεί πρόκριμα για την καλόπιστη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στη 
διαπραγματευτική διαδικασία, και υπενθυμίζει ότι η έκβαση των διαπραγματεύσεων θα 
συνδεθεί με αυτήν·

8. επιμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να παράσχει αξιόπιστες εγγυήσεις ότι θα 
εφαρμόσει τη συμφωνία αποχώρησης αποτελεσματικά και στο ακέραιο πριν από τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου· τονίζει ότι η παρακολούθηση της εφαρμογής της θα 
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εργασιών σχετικά με τις μελλοντικές 
σχέσεις·

9. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, μετά 
τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο, όντας τρίτη χώρα, θα πρέπει 
να εφαρμόσει τμήματα του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, καθήκον που θα απαιτήσει 
τη συγκρότηση πρωτόγνωρων δομών πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, και 
θα καταστήσει αναγκαία τη δέουσα εξέταση του ζητήματος της ορθής εφαρμογής και 
επιβολής· καλεί την Επιτροπή να διενεργεί αποτελεσματικές εξακριβώσεις και 
ελέγχους· σημειώνει ότι ο όρος εμπόρευμα για το οποίο «υφίσταται κίνδυνος να 
μεταφερθεί ακολούθως στην Ένωση», που χρησιμοποιείται στο άρθρο 5 του εν λόγω 
πρωτοκόλλου, είναι ασαφής και εξαρτάται από επακόλουθες αποφάσεις της μικτής 
επιτροπής, οι οποίες εξαιρούνται από τον επίσημο έλεγχο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· ζητεί να τηρείται πλήρως ενήμερο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου 
άρθρου και για τυχόν σχετικές προτάσεις αποφάσεων της μικτής επιτροπής·

10. υπενθυμίζει ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούται να 
συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, του 
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Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας και του 
Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις δαπάνες των 
επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)·

11. υπογραμμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εφαρμόζει όλα τα περιοριστικά μέτρα 
της ΕΕ που βρίσκονται ήδη σε ισχύ ή θα αποφασιστούν κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου, να στηρίζει τις δηλώσεις και τις θέσεις της ΕΕ σε τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, και να συμμετέχει, κατά περίπτωση, σε στρατιωτικές 
επιχειρήσεις και μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, χωρίς 
ωστόσο να αναλαμβάνει οιονδήποτε ηγετικό ρόλο μέσω νέας συμφωνίας-πλαισίου 
συμμετοχής, επιδεικνύοντας παράλληλα σεβασμό στην αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά 
τη λήψη αποφάσεων, καθώς και στις σχετικές αποφάσεις και νομοθετικές πράξεις της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων σχετικά με τις προμήθειες και τις μεταφορές στον τομέα της άμυνας· 
επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία αυτή εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
δίκαιο της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Οικονομική εταιρική σχέση

Εμπόριο

12. σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιλέξει να βασίσει τη μελλοντική οικονομική 
και εμπορική εταιρική σχέση του με την ΕΕ σε μια «Ευρεία Συμφωνία Ελεύθερων 
Συναλλαγών», όπως ορίζεται στην Προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 
διαπραγματεύσεις με την ΕΕ· τονίζει ότι, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την 
προσπάθεια της ΕΕ να διαπραγματευτεί με εποικοδομητικό τρόπο μια ισορροπημένη, 
φιλόδοξη και συνολική ΣΕΣ με το Ηνωμένο Βασίλειο, μια ΣΕΣ, από τη φύση της, δεν 
θα είναι ποτέ ισοδύναμη με το «απρόσκοπτο» εμπόριο· συμμερίζεται τη 
διαπραγματευτική θέση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η έκταση και η 
φιλοδοξία μιας ΣΕΣ με την οποία θα ήταν σύμφωνη η ΕΕ εξαρτάται από το κατά πόσον 
το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμφωνήσει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας και της 
ολοκλήρωσης των αγορών, καθώς και από τη σύναψη συμφωνίας για την αλιεία·

13. τονίζει ότι, για να προάγονται πραγματικά τα συμφέροντα της ΕΕ μέσω μιας ΣΕΣ, οι 
διαπραγματεύσεις θα πρέπει να επιδιώκουν τους εξής στόχους:

(i) αμοιβαία συμφωνία για αμοιβαία επωφελή πρόσβαση στην αγορά για αγαθά, 
υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις, αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
και, κατά περίπτωση, άμεσες ξένες επενδύσεις, έπειτα από διαπραγμάτευση σε 
πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ)·

(ii) δέσμευση αμφοτέρων των μερών να συνεχίσουν να συνεργάζονται στα διεθνή 
φόρουμ για ένα ισχυρό, βασισμένο σε κανόνες, ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, με 
στόχο την επίτευξη ενός αποτελεσματικού πολυμερούς συστήματος·

(iii) η Επιτροπή, επιδιώκοντας μεν το ευρύτερο δυνατό εμπόριο αγαθών, θα πρέπει 
ωστόσο να αξιολογήσει την επιβολή τυχόν ποσοστώσεων και δασμών για τους 
πλέον ευαίσθητους τομείς, καθώς και την ανάγκη για ρήτρες διασφάλισης που 
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θα προστατεύουν την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· επαναλαμβάνει, 
επιπλέον, ότι όσον αφορά, για παράδειγμα, τα τρόφιμα και τα γεωργικά 
προϊόντα, η πρόσβαση στην ενιαία αγορά εξαρτάται από την αυστηρή 
συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές διατάξεις και τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως 
στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, των γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών (ΓΤΟ), των φυτοφαρμάκων, των γεωγραφικών ενδείξεων, της 
καλής μεταχείρισης των ζώων, της επισήμανσης και της ιχνηλασιμότητας, των 
υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων (ΥΦΠ), και της υγείας των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών·

(iv) οι κανόνες καταγωγής θα πρέπει να αντανακλούν τις πλέον πρόσφατες ΣΕΣ της 
ΕΕ και να βασίζονται στα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ· η συμφωνία θα 
πρέπει να προστατεύει το πλαίσιο των υφιστάμενων εμπορικών σχέσεων μεταξύ 
της ΕΕ και τρίτων χωρών, και να αποτρέπει τυχόν φαινόμενα παρασιτισμού, 
διασφαλίζοντας ότι διατηρείται με συνέπεια ένα συντονισμένο σύστημα δασμών 
και ποσοστώσεων, καθώς και κανόνων καταγωγής, έναντι τρίτων χωρών·

(v) οι δεσμεύσεις για μέτρα αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικά μέτρα θα 
μπορούσαν, κατά περίπτωση, να υπερβαίνουν τους κανόνες του ΠΟΕ στον εν 
λόγω τομέα·

(vi) θα πρέπει να αναληφθούν δεσμεύσεις για τις υπηρεσίες, με στόχο την επίτευξη 
ενός επιπέδου ελευθέρωσης του εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών που θα 
υπερβαίνει κατά πολύ τις δεσμεύσεις των μερών στο πλαίσιο του ΠΟΕ, με βάση 
τις πρόσφατες ΣΕΣ της ΕΕ, και με παράλληλη διασφάλιση της υψηλής 
ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών της ΕΕ, σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και ιδίως το 
πρωτόκολλο 26 σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος· οι 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες θα πρέπει να εξαιρούνται από τις διατάξεις που 
αφορούν την ελευθέρωση· επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο μιας ΣΕΣ, η 
πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες είναι περιορισμένη και μπορεί πάντα να 
αποτελέσει αντικείμενο αποκλεισμών, επιφυλάξεων και εξαιρέσεων· θα πρέπει 
να καλύπτονται όλοι οι τρόποι παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
δεσμεύσεων για τη διασυνοριακή κυκλοφορία των φυσικών προσώπων (τρόπος 
4) και των διατάξεων που συνδέονται με τους κανόνες της ΕΕ, τον σεβασμό της 
ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων· οι ρυθμίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την 
πρόσβαση στην αγορά και την εθνική μεταχείριση βάσει των κανόνων του 
κράτους υποδοχής, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ θα 
αντιμετωπίζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την εγκατάσταση, καθώς και τις πλατφόρμες κανονιστικού συντονισμού· 
οι νέες ρυθμίσεις θα πρέπει να επιτρέπουν την προσωρινή είσοδο και διαμονή 
φυσικών προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών·

(vii) θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων 
που θα υπερβαίνουν τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις (ΣΔΣ) του ΠΟΕ, και οι οποίες θα εγγυώνται την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων της ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης και 
το άνοιγμα των αγορών στον ίδιο βαθμό με τις αγορές δημόσιων συμβάσεων της 
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ΕΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, εν προκειμένω, η αρχική 
διαπραγματευτική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν καλύπτει τις δημόσιες 
συμβάσεις·

(viii) ισχυρά και εκτελεστά μέτρα που θα καλύπτουν την αναγνώριση και την υψηλή 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και 
τα βιομηχανικά σχέδια, οι γεωγραφικές ενδείξεις, οι πατέντες και τα 
βιομηχανικά απόρρητα, με βάση το ισχύον και το μελλοντικό νομικό πλαίσιο 
της ΕΕ, εξασφαλίζοντας το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που προβλέπει η 
συμφωνία αποχώρησης· 

(ix) ένα γενικό κεφάλαιο σχετικά με τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολύ 
μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όσον αφορά ζητήματα 
διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 
της συμβατότητας των τεχνικών προτύπων και απλουστευμένων τελωνειακών 
διαδικασιών, με σκοπό τη διατήρηση και τη δημιουργία συγκεκριμένων 
επιχειρηματικών ευκαιριών και την προώθηση της διεθνοποίησής τους· 
σημειώνει ότι η προσέγγιση των διαπραγματεύσεων από πλευράς Ηνωμένου 
Βασιλείου δεν περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις που να αντικατοπτρίζουν αυτούς 
τους στόχους·

(x) για να είναι ευρεία μια εμπορική συμφωνία, πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις 
που εξασφαλίζουν τη συνεχή κανονιστική ευθυγράμμιση του Ηνωμένου 
Βασιλείου με την ΕΕ στο μέλλον· προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριο, θα 
πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για οριζόντιες διατάξεις σχετικά με την 
κανονιστική συνοχή και τους μη δασμολογικούς φραγμούς, λαμβανομένων 
υπόψη του εθελοντικού χαρακτήρα της ρυθμιστικής συνεργασίας και του 
δικαιώματος θέσπισης ρυθμίσεων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, με 
παράλληλη διατήρηση της ρυθμιστικής αυτονομίας και των κοινοβουλευτικών 
δικαιωμάτων, και με την υπενθύμιση ότι οι διατάξεις για τη ρυθμιστική 
συνεργασία σε μια εμπορική συμφωνία δεν μπορούν να αναπαράγουν πλήρως 
τον ίδιο βαθμό απρόσκοπτου εμπορίου με αυτόν που συνεπάγεται η ιδιότητα του 
μέλους της ενιαίας αγοράς· η κανονιστική ευθυγράμμιση όσον αφορά την 
εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα 
πρέπει να αποτελεί ουσιώδη και αναντικατάστατη συνιστώσα της ΣΕΣ, ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και 
υψηλή προστασία των καταναλωτών της ΕΕ· 

(xi) προκειμένου να εξασφαλίζεται χρηματοπιστωτική και κανονιστική σταθερότητα 
και να διασφαλίζονται ο πλήρης σεβασμός και η εφαρμογή του κανονιστικού 
καθεστώτος και των προτύπων της ΕΕ, οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ 
περιλαμβάνουν συνήθως διατάξεις περί προληπτικής εποπτείας και 
περιορισμούς στη διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κάτι 
που θα πρέπει να περιληφθεί και στην παρούσα συμφωνία·

(xii) φιλόδοξες διατάξεις που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου, 
θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο 
με ηλεκτρονικά μέσα, θα εξασφαλίζουν ένα ανοικτό, ασφαλές και αξιόπιστο 
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διαδικτυακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, και θα 
ρυθμίζουν τις διασυνοριακές ροές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αρχών 
όπως ο θεμιτός ανταγωνισμός και φιλόδοξων κανόνων για τις διασυνοριακές 
διαβιβάσεις δεδομένων, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων και μελλοντικών 
κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας, και 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς·

(xiii) δεδομένου ότι η ΣΕΣ θα οδηγήσει σε τελωνειακούς ελέγχους και επαληθεύσεις 
μόλις αρχίσουν τα εμπορεύματα να εισέρχονται στην ενιαία αγορά, γεγονός που 
θα επηρεάσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τις διαδικασίες 
παραγωγής, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ενισχυθούν τόσο από πλευράς 
προσωπικού όσο και από πλευράς τεχνικού εξοπλισμού, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στα πρόσθετα καθήκοντά τους· οι επιχειρησιακές διαδικασίες 
της ΣΕΣ πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση των κανόνων της ενιαίας αγοράς 
της Ένωσης για τα αγαθά και στην ακεραιότητα της τελωνειακής ένωσης, 
μεταξύ άλλων με την έγκαιρη καθιέρωση αποτελεσματικών ρυθμίσεων 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στον εν λόγω τομέα· 
είναι υψίστης σημασίας η διασφάλιση της συμμόρφωσης των αγαθών με τους 
κανόνες της ενιαίας αγοράς· 

Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

14. εκφράζει τη λύπη του για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τις 
διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, σύμφωνα με την οποία, μέχρι στιγμής, δεν συμμετέχει σε 
λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού· 
επισημαίνει ότι η θέση αυτή δεν αντικατοπτρίζει την παράγραφο 77 της πολιτικής 
διακήρυξης που υπέγραψαν και τα δύο μέρη· 

15. επαναλαμβάνει ότι, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας και της οικονομικής 
αλληλεξάρτησης του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ, το εύρος και το βάθος της 
συμφωνίας όσον αφορά τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού θα έχουν ουσιώδη 
σημασία για να προσδιοριστεί ο βαθμός της συνολικής μελλοντικής σχέσης ΕΕ-
Ηνωμένου Βασιλείου· θεωρεί, επομένως, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και να διασφαλιστούν τα πρότυπα της ΕΕ, με στόχο τη δυναμική 
ευθυγράμμιση, ούτως ώστε να αποφευχθεί μια «εξίσωση προς τα κάτω»· τονίζει ότι 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αποκομίσει αθέμιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της εφαρμογής χαμηλότερων επιπέδων προστασίας, 
και να αποτραπεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ από φορείς της αγοράς· 

16. υπενθυμίζει ότι είναι αποφασισμένο να αποτρέψει κάθε πρακτική ντάμπινγκ στο 
πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου· θεωρεί ότι βασικό 
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού μέσω ισχυρών δεσμεύσεων και εκτελεστών διατάξεων όσον αφορά: 

(i) τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, που θα πρέπει να αποτρέπουν τις 
αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του εμπορίου και του ανταγωνισμού, και να 
περιλαμβάνουν διατάξεις για τις κρατικές επιχειρήσεις·
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(ii) συναφή φορολογικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της 
φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες·

(iii) την πλήρη τήρηση των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων του κοινωνικού 
μοντέλου της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων ισοδύναμων επιπέδων προστασίας και 
διασφαλίσεων έναντι του κοινωνικού ντάμπινγκ), τουλάχιστον στα υφιστάμενα 
υψηλά επίπεδα που προβλέπουν τα ισχύοντα κοινά πρότυπα· 

(iv) τα πρότυπα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική 
αλλαγή, την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ·

(v) την υψηλή προστασία των καταναλωτών·

(vi) τη βιώσιμη ανάπτυξη·

17. επισημαίνει ότι οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μη υποβάθμιση των 
προτύπων, και παράλληλα να δίνουν και στα δύο μέρη τη δυνατότητα να τροποποιούν 
τις δεσμεύσεις με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να θεσπίζουν υψηλότερα 
πρότυπα ή να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετους τομείς· τονίζει επιπλέον ότι η 
εκτελεστότητα των δεσμεύσεων και των διατάξεων θα πρέπει να διασφαλίζεται με 
αυτόνομα προσωρινά μέτρα, έναν ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών και μέσα 
έννομης προστασίας, με γνώμονα τη δυναμική ευθυγράμμιση· 

18. πιστεύει ακράδαντα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να τηρεί τα εξελισσόμενα 
πρότυπα για τη νομοθεσία σχετικά με τη φορολογία και την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο του ενωσιακού 
κεκτημένου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη φορολογική διαφάνεια, την ανταλλαγή 
πληροφοριών για φορολογικά ζητήματα και τα μέτρα κατά της φοροαποφυγής, και θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις αντίστοιχες καταστάσεις που επικρατούν στα Υπερπόντια 
Εδάφη του, στις Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων και στις Εξαρτήσεις του Στέμματος, 
καθώς και τη μη συμμόρφωση αυτών με τα κριτήρια χρηστής διακυβέρνησης και τις 
απαιτήσεις διαφάνειας της ΕΕ·

19. επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν υψηλά πρότυπα και ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού στους τομείς των φαρμάκων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και της 
ασφάλειας και επισήμανσης των τροφίμων, καθώς και όσον αφορά την κτηνιατρική, 
φυτοϋγειονομική και περιβαλλοντική πολιτική και τα συναφή πρότυπα·

Ειδικά τομεακά ζητήματα και θεματική συνεργασία 

[Συνεισφορές των επιτροπών]

Ασφάλεια και εξωτερική πολιτική
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20. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους διαπραγματευτικούς 
στόχους του Ηνωμένου Βασιλείου, που δημοσιεύτηκαν στις 27 Φεβρουαρίου, η 
εξωτερική πολιτική θα καθοριστεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου φιλικού διαλόγου και 
αντίστοιχης συνεργασίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ· 

21. υπενθυμίζει ότι αυτό αντιβαίνει στις διατάξεις της πολιτικής διακήρυξης, η οποία 
περιλαμβάνει ένα μέρος ειδικά αφιερωμένο στη μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-
Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια, με τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 
συμφωνήσει· 

22. υπενθυμίζει τη θέση της ΕΕ ότι η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια και η άμυνα θα 
πρέπει να αποτελούν μέρος μιας συνολικής συμφωνίας που διέπει τη μελλοντική σχέση 
ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου· 

23. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιδεικνύει καμία φιλοδοξία 
για σχέσεις με την ΕΕ στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας και της 
άμυνας, και ότι οι τομείς αυτοί δεν καλύπτονται ρητά από την εντολή του Ηνωμένου 
Βασιλείου, και άρα δεν αποτελούν μέρος των 11 πεδίων διαπραγματεύσεων·

24. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κοινές αρχές, αξίες και 
συμφέροντα, και ότι δεσμεύονται να προάγουν την παγκόσμια ευημερία, την ασφάλεια 
και την αποτελεσματική πολυμέρεια· τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον αμφότερων 
των πλευρών να διατηρηθεί μια φιλόδοξη, στενή και διαρκής συνεργασία που θα 
εξυπηρετεί την ασφάλεια της Ευρώπης και των πολιτών της, και θα συμβάλλει στην 
παγκόσμια σταθερότητα, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης, 
σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ·

25. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ είναι σημαντικός εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου 
στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, δεδομένου ότι η 
ανάγκη για κοινές απαντήσεις στις προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας είναι κρίσιμη και για τα δύο μέρη· ενθαρρύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και τη στενή συνεργασία, στους τομείς 
της αντιτρομοκρατίας, της διαστημικής πολιτικής, του κυβερνοπολέμου και της 
χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής (CBRN) άμυνας·

26. τονίζει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2021, εάν δεν υπάρχει συμφωνία για τη συνεργασία 
στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα θεωρείται τρίτη χώρα, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις στην υφιστάμενη 
συνεργασία στους εν λόγω τομείς·

27. θεωρεί ότι είναι προς το κοινό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ να 
συνεργαστούν για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και πραγματικά διαλειτουργικών 
αμυντικών δυνατοτήτων, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Άμυνας, και να συνεχίσουν τις εξαιρετικά πολύτιμες εταιρικές τους σχέσεις με τα 
προγράμματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την άμυνα και την εξωτερική ασφάλεια, όπως 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το Galileo και τα προγράμματα κυβερνοασφάλειας·

28. υπενθυμίζει ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται σήμερα σε ισχύ ορισμένα 
περιοριστικά μέτρα (καθεστώτα κυρώσεων) δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποχρεούται να εφαρμόζει τις 
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κυρώσεις του ΟΗΕ ακόμα και μετά την αποχώρησή του· ζητεί τη σύσταση κατάλληλου 
συντονιστικού μηχανισμού μεταξύ των δύο μερών για τις κυρώσεις, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους και να εξασφαλιστεί σύγκλιση, καθώς και η επιδίωξη 
και επίτευξη των αμοιβαίων συμφερόντων κατά την προαγωγή κοινών αξιών· 

29. ενθαρρύνει το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων 
της ΕΕ και στις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, μέσω της υπογραφής 
συμφωνίας-πλαισίου συμμετοχής, καθώς και σε έργα που υπάγονται στη μόνιμη 
διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO), με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
αντιστοιχούν στις τρίτες χώρες και με βάση την αποτελεσματική αμοιβαιότητα· 

30. υπενθυμίζει ότι τα αποτελεσματικά διεθνή καθεστώτα ελέγχου των όπλων, αφοπλισμού 
και μη διάδοσης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής 
ασφάλειας· υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι μια συνεκτική και αξιόπιστη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για πολυμερείς διαπραγματεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και σχετικά με 
περιφερειακά μέτρα αποκλιμάκωσης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης· καλεί το 
Ηνωμένο Βασίλειο να δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ12· 

31. τονίζει ότι είναι σημαντική η προξενική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει αποτελεσματική βοήθεια για τους πολίτες και 
των δύο μερών και να επιτρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο να προσφέρει στους πολίτες 
του τη δυνατότητα προξενικής προστασίας μέσω ενός ευρύτερου δικτύου προξενείων 
ανά τον κόσμο·

Διακυβέρνηση

32. επισημαίνει ότι ολόκληρη η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα, 
περιλαμβανομένων των διατάξεων για τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τη δημιουργία συνεκτικού και συμπαγούς συστήματος διακυβέρνησης 
ως γενικό πλαίσιο, το οποίο θα καλύπτει την κοινή συνεχή εποπτεία και διαχείριση της 
συμφωνίας, καθώς και μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και επιβολής των κανόνων, με 
κυρώσεις και προσωρινά μέτρα, κατά περίπτωση, όσον αφορά την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας·

33. εμμένει στην απόλυτη ανάγκη αυτό το σύστημα διακυβέρνησης να διατηρεί πλήρως την 
αυτονομία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της έννομης και δικαστικής τάξης 
της ΕΕ, περιλαμβανομένου του ρόλου του ΔΕΕ ως αποκλειστικού ερμηνευτή του 
ενωσιακού δικαίου και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· θεωρεί ότι, 
όσον αφορά διατάξεις που στηρίζονται σε έννοιες του ενωσιακού δικαίου, οι ρυθμίσεις 
διακυβέρνησης πρέπει να προβλέπουν την παραπομπή στο ΔΕΕ·

34. τονίζει ότι η συμφωνία θα πρέπει να καλύπτεται, στο σύνολό της, από διατάξεις 
σχετικά με τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων φορέων και τη διαβούλευση και των δύο μερών· επιμένει ότι θα πρέπει 
να συγκροτηθούν εθνικές συμβουλευτικές ομάδες που θα εποπτεύουν την εφαρμογή 
της συμφωνίας· 

12 ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.
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35. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στην Επιτροπή και, 
για ενημέρωση, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικό πλαίσιο και ο ρόλος του Κοινοβουλίου

Στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης 
με πρώην κράτος μέλος, και παρά τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει ο κόσμος με την 
πανδημία Covid-19, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει προσηλωμένο στην εκπλήρωση 
του ρόλου του, βάσει των Συνθηκών, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις διεθνών συμφωνιών. 
Τα άρθρα 207 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ απαιτούν την έγκριση του 
Κοινοβουλίου για τη σύναψη οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτης 
χώρας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εν λόγω έγκριση, το Κοινοβούλιο πρέπει να 
συμμετέχει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τακτική και πλήρη ενημέρωση.

Στις 31 Ιανουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ με την ασφάλεια 
δικαίου και τη σαφήνεια που παρέχει η συμφωνία αποχώρησης, η οποία θέτει επί τάπητος 
τρία θεμελιώδη ζητήματα της αποχώρησης: τα δικαιώματα των πολιτών, τα σύνορα με την 
Ιρλανδία και τη διευθέτηση των υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της ΕΕ. Αυτά 
αποτελούν μείζονος σημασίας ζητήματα για το Κοινοβούλιο από την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων, από κοινού με την αποσαφήνιση του καθεστώτος των διεθνών 
δεσμεύσεων που είχε αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος μέλος, την εξασφάλιση 
ασφάλειας δικαίου για τις νομικές οντότητες, και τον ρόλο του Δικαστηρίου της ΕΕ. Το 
Κοινοβούλιο παραμένει προσηλωμένο στη διασφάλιση του κατάλληλου κοινοβουλευτικού 
ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων της συμφωνίας αποχώρησης.

Δεδομένης της πρωτοφανούς πολυπλοκότητας και σημασίας των διαπραγματεύσεων με ένα 
πρώην κράτος μέλος, το Κοινοβούλιο έχει συστήσει ειδικό όργανο για τον συντονισμό της 
συμβολής και της αντίδρασης του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις: την ομάδα 
συντονισμού σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο (UKCG). Επικεφαλής της είναι ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), και μέλη της είναι ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), η πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και 
Άμυνας (SEDE), οι εισηγητές της INTA και της AFET για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-
Ηνωμένου Βασιλείου, ένας εκπρόσωπος από κάθε πολιτική ομάδα και ο πρόεδρος της 
Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών (ΔΠΕ). 

Σκεπτικό της σύστασης

Οι παρούσες συστάσεις δυνάμει του άρθρου 114 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά 
με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, οι οποίες συντάχθηκαν από 
τους δύο συνεισηγητές των αρμόδιων επί της ουσίας επιτροπών AFET και INTA, 
διατυπώνονται σε μια πολύ σημαντική φάση των διαπραγματεύσεων. Σε συνέχεια του 
ψηφίσματός του της 12ης Φεβρουαρίου 2020 και της επίσημης έναρξης των 
διαπραγματεύσεων στις αρχές Μαρτίου, το Κοινοβούλιο προτίθεται να εγκρίνει τις παρούσες 
συστάσεις με τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια τον Ιούνιο, πριν από τη διάσκεψη υψηλού 
επιπέδου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, το οποίο θα προβεί σε απολογισμό της 
προόδου των διαπραγματεύσεων. 
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Λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας των διαπραγματεύσεων, η ιδιαίτερα πολύτιμη 
εμπειρογνωσία των ειδικευμένων επιτροπών του Κοινοβουλίου είναι υψίστης σημασίας για 
το περιεχόμενο αυτού του κειμένου. Επομένως, οι παρούσες συστάσεις εξασφαλίζουν επίσης 
την πλήρη συμμετοχή των γνωμοδοτικών επιτροπών σύμφωνα με τις κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες. Επιπλέον, καταρτίστηκαν με τη συμμετοχή των πολιτικών ομάδων που 
απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της UKCG. Η εμπειρογνωσία τους ήταν 
απολύτως κρίσιμη για την αξιολόγηση της οικονομικής εταιρικής σχέσης, με έμφαση στο 
εμπόριο και τους υποκείμενους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, αλλά και της μελλοντικής 
εταιρικής σχέσης σε συγκεκριμένους τομείς: αλιεία, προστασία των δεδομένων, κλιματική 
αλλαγή και περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων, δικαιώματα των 
πολιτών, χρηματοπιστωτικές πτυχές, μεταφορές, ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της 
πυρηνικής ενέργειας για ειρηνική χρήση, ασφάλεια και εξωτερικές υποθέσεις, και συμμετοχή 
του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της Ένωσης. 

Όσον αφορά το περιεχόμενό τους, οι συστάσεις καλύπτουν εις βάθος μια σειρά από 
σημαντικά θέματα, όπως τις γενικές αρχές, την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης, την 
οικονομική εταιρική σχέση, το εμπόριο και τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, τα ειδικά 
τομεακά ζητήματα, την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, αλλά και τις βασικές πτυχές 
της διακυβέρνησης. Παρέχουν την αξιολόγηση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τόσο την 
εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης όσο και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, και 
μπορούν επομένως να χρησιμεύσουν ως συνεισφορά του Κοινοβουλίου στη διάσκεψη 
υψηλού επιπέδου και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Είναι επίσης σημαντικό να 
υπογραμμιστεί ότι, μέσω των συστάσεων αυτών, το Κοινοβούλιο εκφράζει την αμέριστη 
υποστήριξη και εκτίμησή του για το εποικοδομητικό έργο της ειδικής ομάδας της Επιτροπής 
για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την ηγεσία του επικεφαλής των 
διαπραγματεύσεων της ΕΕ, Michel Barnier. Η ΕΕ είναι και θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη 
όσον αφορά τη στήριξη που παρέχει στον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων.

Σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης και τη μεικτή επιτροπή

Σημαντικό μέρος αυτών των συστάσεων επικεντρώνεται στη σημασία που έχει ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος της εφαρμογής της συμφωνίας αποχώρησης, ιδίως δε όσον αφορά 
τα δικαιώματα των πολιτών και το Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία. 
Διαπραγματευτική θέση της Επιτροπής είναι ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην ορθή 
εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης και στην αξιοπιστία του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 
τις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση. 

Συνεπώς, με τις συστάσεις εκφράζεται ικανοποίηση για το έργο της μεικτής επιτροπής, 
επικεφαλής της οποίας είναι, από την πλευρά της ΕΕ, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Maroš 
Šefčovič. Η μεικτή επιτροπή αποτελεί σημαντικότατη πλατφόρμα εποπτείας της εφαρμογής 
της συμφωνίας αποχώρησης. Από την άποψη αυτή, εξίσου σημαντική για την επιτυχία του 
έργου της μεικτής επιτροπής και των έξι ειδικευμένων επιτροπών της είναι η κατάλληλη 
κοινοβουλευτική αξιολόγηση. Απαιτούνται επαρκείς εγγυήσεις σε όλους τους βασικούς 
τομείς στους οποίους εφαρμόζεται καλά η συμφωνία αποχώρησης, και οι εν λόγω εγγυήσεις 
θα πρέπει να εξασφαλιστούν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. 


