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Θέμα: Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 
της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατομικής Ενέργειας (2018/0427(NLE)) 

Αξιότιμε κύριε Tajani,

Στο πλαίσιο της εν θέματι διαδικασίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων αποφάσισε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή 
της στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα 
γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέτασε το ζήτημα κατά τη 
συνεδρίασή της στις 22 Ιανουαρίου 2020. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, αποφάσισε να 
καλέσει την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στο σχέδιο σύστασής της τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («ΗΒ») από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας («αποχώρηση») θα επηρεάσει εκατομμύρια 
πολίτες - τους πολίτες του ΗΒ που ζουν, ταξιδεύουν ή εργάζονται στην Ένωση και τους 
πολίτες της Ένωσης που ζουν, ταξιδεύουν ή εργάζονται στο ΗΒ, καθώς και άτομα που 
δεν είναι πολίτες της Ένωσης ή του ΗΒ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να 
παρέχεται αμοιβαία προστασία στους πολίτες της Ένωσης και του ΗΒ, καθώς και στα 
αντίστοιχα μέλη των οικογενειών τους, όταν έχουν ασκήσει τα δικαιώματά τους 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων πριν από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη συμφωνία, της 19ης Οκτωβρίου 2019, για την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας («συμφωνία»)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που απορρέουν από περιόδους καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
πρέπει να προστατεύονται πλήρως·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να προστατεύεται το κεκτημένο της ΕΕ στο 
σύνολό του και ιδίως όσον αφορά την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, στο 
πλαίσιο μεταβατικών ρυθμίσεων και σε μελλοντικές συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και 
του ΗΒ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των μετακινούμενων, των διασυνοριακών, των μεθοριακών και 
των αποσπασμένων εργαζομένων, είναι υψίστης σημασίας, και λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, την ιδιαίτερη κατάσταση των εργαζομένων αυτών που 
εργάζονται σε χώρες που γειτνιάζουν με το ΗΒ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή EMPL εξέτασε ειδικότερα τα άρθρα 24 έως 39 της 
συμφωνίας και το παράρτημα 1 αυτής, καθώς και το κείμενο της πολιτικής διακήρυξης 
για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, της 17ης Οκτωβρίου 2019 («πολιτική 
διακήρυξη»), και ιδίως τις παραγράφους 17 και 77·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συμφωνία έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει την εύτακτη αποχώρηση, προκαλώντας όσο το δυνατόν λιγότερες 
διαταράξεις·

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι τα δικαιώματα των μισθωτών και μη μισθωτών εργαζομένων 
κατοχυρώνονται στο κεφάλαιο 2 της συμφωνίας (άρθρα 24, 25 και 26)· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που ορίζονται στο κεφάλαιο 3 της 
συμφωνίας (άρθρα 27, 28 και 29)·

4. χαιρετίζει τις λεπτομερείς διατάξεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης στον τίτλο ΙΙΙ της συμφωνίας (άρθρα 30 έως 36), οι οποίες προστατεύουν τα 
δικαιώματα που απορρέουν από περιόδους καταβολής εισφορών κοινωνικής 
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ασφάλισης· 

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το άρθρο 135 της συμφωνίας ορίζει ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα συνεισφέρει και θα συμμετέχει στην εκτέλεση των προϋπολογισμών της 
Ένωσης για τα έτη 2019 και 2020, επισημαίνει δε ότι αυτό είναι σημαντικό για τα 
τρέχοντα προγράμματα των ΕΚΤ, ΤΕΒΑ, EaSI και ΕΤΠ, καθώς και για τις ρυθμίσεις 
που πρόκειται να τα αντικαταστήσουν·

6. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 137 της συμφωνίας, τα 
προγράμματα και οι δραστηριότητες της Ένωσης για τα οποία έχουν αναληφθεί 
υποχρεώσεις βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 ή 
προηγούμενων δημοσιονομικών προοπτικών υλοποιούνται το 2019 και το 2020 όσον 
αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης·

7. χαιρετίζει την πρόθεση του ΗΒ να συγχρηματοδοτήσει και να συμμετάσχει σε 
προγράμματα της Ένωσης, με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στις 
αντίστοιχες ενωσιακές πράξεις, σε τομείς όπως η επιστήμη και η καινοτομία, η νεολαία, 
ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, στο πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της 
Ένωσης και του ΗΒ, όπως αναφέρεται στην πολιτική διακήρυξη· εκφράζει τον 
προβληματισμό του για την πρόσφατη ψηφοφορία του βρετανικού κοινοβουλίου και τα 
σχόλια του Βρετανού Υπουργού Παιδείας, που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη μελλοντική 
συμμετοχή του ΗΒ στο πρόγραμμα Erasmus· τονίζει ότι οι αιτούντες τόσο από την 
Ένωση όσο και από το ΗΒ θα πρέπει να ενημερωθούν αρκετά έγκαιρα σχετικά με τους 
όρους και τα χρονοδιαγράμματα των εν λόγω προγραμμάτων μετά τη μεταβατική 
περίοδο·

8. χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 140 της συμφωνίας, το 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπόχρεο έναντι της Ένωσης για το μερίδιο που του αναλογεί 
από τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις του προϋπολογισμού της Ένωσης και των 
προϋπολογισμών των αποκεντρωμένων οργανισμών της Ένωσης οι οποίες εκκρεμούν 
στις 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και για το μερίδιο που του αναλογεί από τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2021 επί της μεταφοράς των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό για το 2020·

9. αναγνωρίζει τη διαγραφή, από τη συμφωνία, του σημείου 3 του παραρτήματος 4, το 
οποίο αφορούσε τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα που συνδέονται με τον 
μηχανισμό «ασφαλείας»· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα λύση που βρέθηκε 
στο ζήτημα της Ιρλανδίας/Βόρειας Ιρλανδίας, σύμφωνα με την οποία το έδαφος της 
Βόρειας Ιρλανδίας πρόκειται να είναι de jure τμήμα της τελωνειακής επικράτειας του 
Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά παραμένει de facto στην τελωνειακή ζώνη της Ένωσης, 
μέσω της εφαρμογής των δασμών της Ένωσης και των τελωνειακών κανόνων·

10. αποδοκιμάζει, ωστόσο, την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς της συμφωνίας στα 
κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, και τη μη συμπερίληψη, στον αναθεωρημένο νόμο 
για τη συμφωνία αποχώρησης, της ρήτρας 34 και του παραρτήματος 4, που προέβλεπαν 
πρόσθετες δικονομικές εγγυήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων που αποτελούν 
επί του παρόντος μέρος του δικαίου της Ένωσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου ή της περιόδου εφαρμογής· εκφράζει επίσης τον προβληματισμό του για το 
γεγονός ότι, εκτός από την απαλοιφή κάθε ρητής αναφοράς στα δικαιώματα των 
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εργαζομένων, υπάρχει πραγματική πιθανότητα τα υφιστάμενα δικαιώματα των 
εργαζομένων που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης να μην προστατεύονται στο 
ΗΒ από τυχόν τροποποίηση, κατάργηση ή ανάκλησή τους στο εσωτερικό δίκαιο μετά 
τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ή της περιόδου εφαρμογής, επισημαίνει δε 
παράλληλα τη δεδηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης του ΗΒ να νομοθετήσει χωριστά 
για την προστασία και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο 
νέου νόμου για την απασχόληση· τονίζει ότι το επίπεδο προστασίας που διασφαλίζεται 
από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και πρακτικές δεν πρέπει να υποβαθμιστεί 
κάτω από το επίπεδο που προβλέπεται από τα κοινά πρότυπα τα οποία είναι 
εφαρμοστέα εντός της Ένωσης και του ΗΒ κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου 
στον τομέα της εργασιακής και κοινωνικής προστασίας και όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα στην εργασία, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, τις δίκαιες 
συνθήκες εργασίας και τα πρότυπα απασχόλησης, τα δικαιώματα ενημέρωσης και 
διαβούλευσης σε επίπεδο εταιρείας και την αναδιάρθρωση· εκφράζει τον 
προβληματισμό του για το γεγονός ότι επί του παρόντος το Ηνωμένο Βασίλειο 
καταβάλλει ελάχιστες ή καμία προσπάθεια για την εφαρμογή της πρόσφατης ενωσιακής 
νομοθεσίας στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, όπως η 
τροποποίηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων, της οδηγίας σχετικά με 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για γονείς και φροντιστές και 
της οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

11. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του ιδίως για το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις διατάξεις 
περί ισότιμων όρων ανταγωνισμού που περιέχονται στο πρώην παράρτημα 4 του 
πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία δεν θα ισχύουν για τη Βόρεια Ιρλανδία 
στο πλαίσιο της συμφωνίας, δημιουργώντας δυνητικό κίνδυνο για την εσωτερική αγορά 
της Ένωσης και την οικονομία ολόκληρης της νήσου· 

12. αποδοκιμάζει επίσης την εισαγωγή του νέου υποτμήματος (1) στη ρήτρα 26 του 
αναθεωρημένου νόμου για τη συμφωνία αποχώρησης, το οποίο επιτρέπει στην 
κυβέρνηση του ΗΒ να προσδιορίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες ορισμένα κατώτερα 
δικαστήρια θα μπορούσαν να παρεκκλίνουν από τη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) μετά τη μεταβατική περίοδο, γεγονός που θα μπορούσε να 
έχει ως αποτέλεσμα τα κατώτερα δικαστήρια να μην δεσμεύονται πλέον από την πάγια 
ενωσιακή νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων που 
απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης·

13. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ένωση και το ΗΒ έχουν δεσμευτεί να καταλήξουν σε 
μελλοντική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δυνάμει του άρθρου 184 της συμφωνίας·

14. επικροτεί την καθιέρωση διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου οι δύο νομοθέτες να 
ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρογνωσία σε ζητήματα που σχετίζονται με την 
μελλοντική εταιρική σχέση· είναι της άποψης ότι, σύμφωνα με την πολιτική διακήρυξη, 
θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, και ότι σε 
αυτόν θα πρέπει να συμμετέχουν, ειδικότερα, οργανώσεις νέων και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις που εκπροσωπούν πολίτες της Ένωσης που εργάζονται στο ΗΒ και πολίτες 
του ΗΒ που εργάζονται στην Ένωση· 

15. τονίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τη μελλοντική σχέση πρέπει να διασφαλίζει ότι 
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το ΗΒ σέβεται πλήρως τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα της Ένωσης, προκειμένου 
να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανοικτού και θεμιτού ανταγωνισμού, όπως 
επισημαίνεται στο τμήμα XIV παράγραφος 77 της πολιτικής διακήρυξης· 

16. επιδοκιμάζει, συνεπώς, το γεγονός ότι η παράγραφος 77 της πολιτικής διακήρυξης 
περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του παραρτήματος 4 της προηγούμενης έκδοσης της 
συμφωνίας, αλλά εκφράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι η πολιτική διακήρυξη 
αποτελεί μια απλή δήλωση προθέσεων, ενώ το παράρτημα 4, ως παράρτημα του 
πρωτοκόλλου της προηγούμενης συμφωνίας, ήταν νομικά δεσμευτικό·

17. τονίζει και υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι τρεις αρχές που θα διέπουν μια 
μελλοντική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και του ΗΒ, δηλαδή 
η απουσία ποσοστώσων, η απουσία δασμών και η απουσία ντάμπινγκ, επίσης όσον 
αφορά τα κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα απασχόλησης, πρέπει να είναι αδιαίρετες, 
παροτρύνει δε τον διαπραγματευτή της Ένωσης να επαγρυπνεί ιδιαίτερα επ’ αυτού 
κατά τη διάρκεια και σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση 
μεταξύ της Ένωσης και του ΗΒ· 

18. εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του ΗΒ θέσπισε στον 
αναθεωρημένο νόμο για τη συμφωνία αποχώρησης τη νέα ρήτρα 33, η οποία απαγορεύει 
ρητά οποιαδήποτε παράταση της μεταβατικής περιόδου μετά το 2020· προειδοποιεί με 
έμφαση ότι η διάταξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποχώρηση χωρίς συμφωνία, 
γεγονός που θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις για τους πολίτες και τις εταιρείες στην 
Ένωση και στο ΗΒ, καθώς το χρονικό διάστημα για τη διαπραγμάτευση μιας συνολικής 
συμφωνίας σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και του ΗΒ είναι 
υπερβολικά σύντομο· καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση του ΗΒ και το βρετανικό 
κοινοβούλιο να επανεξετάσουν τη θέση τους· τονίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τις 
μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και του ΗΒ πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις 
σχετικά με τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τα κοινωνικά και εργασιακά 
πρότυπα· παροτρύνει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρμόσει έναν νέο 
νόμο για την απασχόληση πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να 
αποφευχθούν τυχόν κενά, εξαιτίας των οποίων τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν θα 
προστατεύονται ούτε από την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης ούτε από τον βρετανικό 
νόμο για την απασχόληση· τονίζει ότι τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα στο πλαίσιο 
του νόμου για την απασχόληση δεν πρέπει να είναι στατικά, αλλά να ακολουθούν άμεσα 
οποιαδήποτε βελτίωση των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ώστε να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η επιτροπή EMPL καλεί, επομένως, την επιτροπή AFCO, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να λάβει υπόψη τη θέση της, όπως εκτίθεται ανωτέρω, και να συστήσει στο Κοινοβούλιο να 
εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.


