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Θέμα: Συστάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (2020/2023(INI))

Αξιότιμοι Πρόεδροι,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων ανέλαβε να υποβάλει στην επιτροπή σας γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέτασε το ζήτημα κατά τη 
συνεδρίασή της στις 26 Μαΐου 2020. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, αποφάσισε να καλέσει 
την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 
αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στο ψήφισμά τους 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 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας επηρεάζει εκατομμύρια πολίτες, και συγκεκριμένα 
πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν, ταξιδεύουν ή εργάζονται στην Ένωση και 
πολίτες της Ένωσης που ζουν, ταξιδεύουν ή εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς 
και άτομα που δεν είναι πολίτες της Ένωσης ή του Ηνωμένου Βασιλείου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρίτες χώρες, οι οποίες δεν υπόκεινται στις ίδιες 
υποχρεώσεις με τα κράτη μέλη, δεν μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να 
απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη με τα κράτη μέλη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2008 η ΕΕ συμπεριλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα 
εργασιακά πρότυπα στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ) των 
εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει με τρίτες χώρες· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διακήρυξη που συνόδευε τη συμφωνία για την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας, της 19ης Οκτωβρίου 2019, και το πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία 
(«συμφωνία αποχώρησης»), καθορίζει το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση μεταξύ της 
ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, προσδιορίζοντας τις παραμέτρους μιας φιλόδοξης, 
ευρείας, βαθιάς και ευέλικτης εταιρικής σχέσης που θα καλύπτει το εμπόριο και την 
οικονομική συνεργασία και θα έχει στον πυρήνα της μια συνολική και ισορροπημένη 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ)·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 184 της συμφωνίας αποχώρησης ορίζει ότι η ΕΕ και 
το Ηνωμένο Βασίλειο καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, καλή τη πίστει και με πλήρη 
σεβασμό στην εθνική έννομη τάξη τους, ώστε να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες 
με σκοπό την ταχεία διαπραγμάτευση των συμφωνιών που θα διέπουν τη μελλοντική 
τους σχέση όπως αναφέρεται στην πολιτική διακήρυξη και να προβούν στις σχετικές 
διαδικασίες για την κύρωση και τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω συμφωνίες εφαρμόζονται, στο βαθμό του δυνατού, από τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε διαπραγματευτικές οδηγίες 
ενόψει της έναρξης διαπραγματεύσεων για τη συνολική συναντίληψη για το πλαίσιο 
της μελλοντικής σχέσης, η οποία επρόκειτο να προσδιορίζεται σε πολιτική διακήρυξη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων της γεωγραφικής εγγύτητας και της οικονομικής 
αλληλεξάρτησης και σύνδεσης της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου (εφεξής 
συμβαλλόμενα μέρη), καθώς και του μεγάλου αριθμού πολιτών της ΕΕ που ζουν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην ΕΕ, η 
σκοπούμενη εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να 
είναι εκτενής και να περιλαμβάνει τόσο μια ΣΕΣ όσο και ευρύτερη τομεακή 
συνεργασία, εφόσον είναι προς το συμφέρον της Ένωσης και των πολιτών της· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η εταιρική σχέση θα πρέπει, ειδικότερα, να έχει ως στόχο 
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τη σύναψη μιας ΣΕΣ που θα διασφαλίζει, μέσω ισχυρών δεσμεύσεων, την απουσία 
δασμών, ποσοστώσεων και ντάμπινγκ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα κοινωνικά 
πρότυπα και τα πρότυπα απασχόλησης· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις αυτές θα πρέπει να αποτρέπουν τις στρεβλώσεις 
του εμπορίου και τα αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ώστε να διασφαλίζεται 
βιώσιμη και μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μερών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σκοπούμενη εταιρική σχέση θα πρέπει επομένως να βασίζεται σε υψηλά πρότυπα και 
στην ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ώστε να διασφαλίζεται το αδιαίρετο 
των τεσσάρων ελευθεριών, καθώς και να εγγυάται ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
ανθεκτικούς στον χρόνο· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον σκοπό αυτό, η σκοπούμενη εταιρική σχέση θα πρέπει 
να τηρεί κοινά και υψηλού επιπέδου κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, καθώς και τα 
αντίστοιχα υψηλά πρότυπα που θα αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου, έχοντας ως 
σημείο αναφοράς τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα και δικαιώματα της ΕΕ· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκοπούμενη εταιρική σχέση θα πρέπει να δεσμεύει τα μέρη 
να συνεχίσουν να βελτιώνουν τα αντίστοιχα επίπεδα προστασίας τους με στόχο την 
εξασφάλιση αντίστοιχων υψηλών κοινωνικών και εργασιακών προτύπων, ώστε να 
διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το φως της δέσμευσης που αναλαμβάνεται στην πολιτική 
διακήρυξη όσον αφορά τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, η σκοπούμενη εταιρική 
σχέση θα πρέπει ιδίως να διασφαλίζει ότι το επίπεδο της εργασιακής και κοινωνικής 
προστασίας που παρέχεται από τις νομοθετικές και ρυθμιστικές διατάξεις και τις 
πρακτικές δεν θα μειωθεί κάτω από το επίπεδο που θα προβλέπεται από τα κοινά 
πρότυπα που θα ισχύουν στην Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου σε σχέση τουλάχιστον με τους ακόλουθους τομείς: θεμελιώδη 
δικαιώματα στην εργασία· υγεία και ασφάλεια στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης 
της αρχής της προφύλαξης· δίκαιες συνθήκες εργασίας και πρότυπα απασχόλησης, και 
δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης σε επίπεδο επιχείρησης και ως προς την 
αναδιάρθρωση επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκοπούμενη εταιρική σχέση θα 
πρέπει επίσης να προστατεύει και να προωθεί τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των 
εργαζομένων και των εργοδοτών, καθώς και των αντίστοιχων οργανώσεών τους και 
των κυβερνήσεων, και να προωθεί τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν προκειμένω, έχει ζωτική σημασία η αρχή της μη 
υποβάθμισης των σημερινών και μελλοντικών επιπέδων εργασιακής και κοινωνικής 
προστασίας, όπως αναφέρεται στο σχέδιο κειμένου της Επιτροπής για τη νέα εταιρική 
σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκοπούμενη εταιρική σχέση θα πρέπει να διασφαλίζει την 
αποτελεσματική επιβολή από το Ηνωμένο Βασίλειο των δεσμεύσεών του και των 
νόμων, των κανονισμών και των πρακτικών του που αντανακλούν τις δεσμεύσεις αυτές, 
μέσω εθνικών αρχών που διαθέτουν επαρκείς πόρους, αποτελεσματικού συστήματος 
επιθεωρήσεων εργασίας και αποτελεσματικών διοικητικών και δικαστικών 
διαδικασιών·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρυθμίσεις κινητικότητας θα πρέπει να βασίζονται στη μη 
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διακριτική μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών και στην πλήρη αμοιβαιότητα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκοπούμενη εταιρική σχέση πρέπει επίσης να προβλέπει 
εκτεταμένη και εντατική συνεργασία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκοπούμενη εταιρική σχέση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
κατάλληλες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση διαφορών και την επιβολή της νομοθεσίας, και 
θα πρέπει ειδικότερα να συστήσει όργανο διακυβέρνησης το οποίο θα είναι υπεύθυνο 
για τη διαχείριση και την εποπτεία της εφαρμογής και της λειτουργίας της, 
διευκολύνοντας την επίλυση διαφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι 
κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν, κατά περίπτωση, στη διαδικασία διευθέτησης 
διαφορών·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
παραμείνει μοναδικός διαιτητής του δικαίου της Ένωσης·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την έγκριση του «European Union (Withdrawal 
Agreement) Act 2020» (νόμος του 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συμφωνία 
αποχώρησης)), η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διέγραψε ρήτρες που θα 
παρείχαν περιορισμένη εγχώρια νομική προστασία για τα δικαιώματα των εργαζομένων 
που προέρχονται από την ΕΕ, και δεσμεύτηκε να επαναφέρει τις εν λόγω διατάξεις σε 
επικείμενο νόμο για την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος αυτός δεν έχει 
ακόμη θεσπιστεί·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 είχε αντίκτυπο στη διαδικασία και στο 
χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων· 

Γενικές συστάσεις

1. τονίζει ότι, σε καμία περίπτωση, μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα 
και να απολαμβάνει τα ίδια οφέλη με τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει, αφετέρου, ότι είναι 
προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου να επιδιωχθεί μια 
φιλόδοξη, ευρεία και ισορροπημένη σχέση μέσω της μελλοντικής συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης· πιστεύει ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να συναφθεί μόνον εφόσον 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, όπως ορίζεται στην πολιτική δήλωση, 
μέσω της ανάληψης ισχυρών και εκτελεστών δεσμεύσεων σε διάφορους τομείς· τονίζει, 
ειδικότερα, ότι η μελλοντική ΣΕΣ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάσει 
αρνητικά τα δικαιώματα των εργαζομένων της ΕΕ και τα κοινωνικά πρότυπα βάσει του 
κεκτημένου της ΕΕ· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο κειμένου της συμφωνίας για τη νέα 
εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
18 Μαρτίου 2020 («σχέδιο συμφωνίας»), το οποίο συνάδει εν γένει με την πολιτική 
διακήρυξη, τη διαπραγματευτική της εντολή και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου 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 Ιρλανδίας· αποδοκιμάζει έντονα το γεγονός ότι, συγκριτικά, η εντολή 
του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι αρκετά λεπτομερής· αποδοκιμάζει επίσης το 
γεγονός ότι, παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποβάλει ορισμένες προτάσεις 
κειμένου για διάφορα θέματα, το περιεχόμενό τους παρέμεινε εμπιστευτικό μέχρι τις 19 
Μαΐου· 
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3. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
αρνείται να υπαχθούν οι διατάξεις εργατικού δικαίου της μελλοντικής ΣΕΣ στον 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών που προβλέπεται στη συμφωνία, χωρίς, ωστόσο, να 
διευκρινίζεται το είδος μηχανισμού διευθέτησης διαφορών που θα εφαρμόζεται σε 
αυτόν τον τομέα· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να διατίθενται μηχανισμοί διευθέτησης 
διαφορών για όλα τα στοιχεία της συμφωνίας·

4. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει ακόμη 
εκπληρώσει τη δέσμευσή της να εφαρμόσει νέο νόμο για την απασχόληση, και καλεί 
επιτακτικά το Ηνωμένο Βασίλειο να το πράξει πριν από τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου· τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφευχθούν τυχόν κενά εξαιτίας 
των οποίων τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν θα προστατεύονται ούτε από την 
ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία ούτε από τον βρετανικό νόμο για την απασχόληση· 
υπενθυμίζει ότι τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα στον νόμο για την απασχόληση 
δεν θα πρέπει να είναι στατικά, αλλά θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται άμεσα με όλα τα 
βελτιωμένα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζονται 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου· 

5. παραπέμπει, ειδικότερα, σε πρόσφατες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ με προθεσμίες 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο εντός της μεταβατικής περιόδου, όπως για παράδειγμα η 
αναθεωρημένη οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, η οδηγία σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές, και η οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και επαναλαμβάνει ότι οι πλήρης και ορθή εφαρμογή των εν λόγω 
νομοθετικών πράξεων είναι απολύτως αναγκαίες·

6. υποστηρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει, ως τρίτη χώρα 
με καθεστώς παρατηρητή και χωρίς ρόλο στη λήψη αποφάσεων, σε οργανισμούς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης του Κοινοβουλίου, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (κατά το 
μοντέλο της Νορβηγίας)1, καθώς αυτό θα επέτρεπε σε αμφότερα τα μέρη να 
ανταλλάσσουν δεδομένα, βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες· ενθαρρύνει επίσης 
σθεναρά το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας 
(σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 6 και το άρθρο 42 του κανονισμού 2019/1149) 
και με τη Διοικητική Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού 883/2004/ΕΚ·

7. επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 125 της πολιτικής διακήρυξης, θα 
πρέπει να ενθαρρυνθεί ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με όλες τις 
πτυχές της συμφωνίας και ότι σε αυτόν θα πρέπει να συμμετέχουν, ιδίως, οργανώσεις 
που εκπροσωπούν τόσο πολίτες της Ένωσης που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο όσο και πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν και εργάζονται στην 

1  Η Νορβηγία έχει συνάψει διμερή συμφωνία με το Eurofound και καταβάλλει συνεισφορά για να συμπεριληφθεί 
στην Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας, στην οποία συμμετέχει από το 2000 (τελευταίες τέσσερις εκδόσεις). 
Συμμετείχε επίσης στη δεύτερη έκδοση της Έρευνας για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη το 2007-2008. Η Νορβηγία 
συμμετέχει επίσης ως παρατηρητής για την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) στο διοικητικό συμβούλιο 
του Eurofound. Επιπλέον, το Eurofound διατηρεί ένα δίκτυο Ευρωπαίων ανταποκριτών που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ και τη Νορβηγία και μέσω του οποίου εθνικοί εμπειρογνώμονες συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό διάλογο. Στο πλαίσιο του 
δικτύου, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης του Eurofound παρακολουθεί επίσης τον αντίκτυπο των 
αναδιαρθρώσεων μεγάλης κλίμακας στην απασχόληση, τα μέσα στήριξης της αναδιάρθρωσης και τη νομοθεσία για τη 
αναδιάρθρωση στα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία.
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Ένωση (οργανώσεις νέων και πολιτών και ενώσεις εργαζομένων)· 

8. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και τα κράτη μέλη δεν έχουν 
καταβάλει αρκετές προσπάθειες για να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τις 
επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, και ενθαρρύνει 
σθεναρά αμφότερα τα μέρη να δρομολογήσουν ή να εντείνουν στοχευμένες 
ενημερωτικές εκστρατείες για την πληροφόρηση όλων των πολιτών τους οποίους 
αφορά η συμφωνία αποχώρησης σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις πιθανές 
αλλαγές στο καθεστώς τους, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των κανόνων για 
τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· υπενθυμίζει ότι οι πολίτες 
που επηρεάζονται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου βασίζονται στην 
έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και το καθεστώς τους, και 
καλεί επιτακτικά τόσο τα κράτη μέλη όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο να δώσουν 
προτεραιότητα στο θέμα αυτό·

9. τονίζει ότι τα κράτη μέλη χρειάζεται να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για να 
αποσαφηνίσουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και το χρονοδιάγραμμα για τη λήψη 
μέτρων που θα παρέχουν ασφάλεια δικαίου στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου 
που διαμένουν στα κράτη μέλη, μέσω ενός συστήματος συστατικού ή δηλωτικού 
χαρακτήρα·

Εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης

10. υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας 
αποχώρησης, μεταξύ άλλων για τη διατήρηση της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς και 
της τελωνειακής ένωσης· υπογραμμίζει ότι η συμφωνία για τη μελλοντική σχέση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της συμφωνίας αποχώρησης· τονίζει ότι οι 
πολίτες της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα όσον 
αφορά την υπαγωγή τους στο καθεστώς του εγκατεστημένου προσώπου και ότι όσοι 
έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του δυνάμει εγκατεστημένου προσώπου απολαύουν 
λιγότερων δικαιωμάτων σε σχέση με τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου όσον 
αφορά την πρόσβαση σε ορισμένα οφέλη· 

11. τονίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης και η τήρηση , λόγω και 
έργω, των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής διακήρυξης, 
αποτελούν προϋποθέσεις και βασικές συνιστώσες της μελλοντικής εταιρικής σχέσης 
μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου· αποδοκιμάζει τις δηλώσεις της 
κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου που φανερώνουν έλλειψη πολιτικής βούλησης 
για πλήρη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που η χώρα έχει αναλάβει στο πλαίσιο της 
συμφωνίας αποχώρησης και της πολιτικής διακήρυξης· υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη 
εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών είναι ουσιαστικής σημασίας σε αυτές τις 
διαπραγματεύσεις· 

12. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και των πτυχίων τόσο στην ΕΕ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τονίζει 
την ανάγκη να προβλεφθούν εν προκειμένω κατάλληλες ρυθμίσεις· υπενθυμίζει τη 
φιλοδοξία του Ηνωμένου Βασιλείου να βελτιώσει τον μηχανισμό αναγνώρισης για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών· καλεί τους διαπραγματευτές να επιλέξουν μηχανισμούς 
αναγνώρισης που θα τηρούν τα πρότυπα χωρίς να δημιουργούν νέα εμπόδια· . καλεί 
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τους διαπραγματευτές να διασφαλίσουν ότι η αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και των διπλωμάτων δεν θα περιορίζεται στη «χώρα έκδοσης», 
δημιουργώντας έτσι φραγμούς για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που 
μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε άλλο·

Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

13. εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο γεγονός ότι η διαπραγματευτική εντολή του 
Ηνωμένου Βασιλείου δεν περιέχει τον όρο «ισότιμοι όροι ανταγωνισμού»· σημειώνει, 
ταυτόχρονα, ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ισχυρίζεται μεν ότι θα 
διατηρήσει στην πράξη τα υψηλότερα πρότυπα απασχόλησης και κοινωνικά πρότυπα, 
αλλά επιμένει ότι δεν θα αναλάβει νομικές υποχρεώσεις που υπερβαίνουν τις 
δεσμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΕΕ και χωρών όπως ο Καναδάς, η 
Ιαπωνία και η Νότια Κορέα· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι δεσμεύσεις που προβλέπονται 
σε άλλες ΣΕΣ της ΕΕ παρέχουν ανεπαρκείς εγγυήσεις για την εταιρική σχέση ΕΕ-
Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς καμία τρίτη χώρα δεν διαθέτει αδασμολόγητη και χωρίς 
ποσοστώσεις πρόσβαση στην ενιαία αγορά, και ότι η γεωγραφική εγγύτητα, η διαμονή 
πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ και πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
καθώς και ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και Ηνωμένου 
Βασιλείου, απαιτούν να θεσπιστούν αυστηρές ρυθμίσεις περί ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού και, επομένως, να αναληφθούν δεσμεύσεις πιο εκτεταμένες από εκείνες 
που ζητήθηκαν στο πλαίσιο των ΣΕΣ μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, της Ιαπωνίας ή 
της Νότιας Κορέας· απορρίπτει, στο πλαίσιο αυτό, την επιλεκτική ενσωμάτωση 
στοιχείων από διάφορα νομικά και εμπορικά πλαίσια που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ 
της ΕΕ και άλλων τρίτων χωρών·

14. επαναλαμβάνει ότι, για τη διατήρηση της ακεραιότητας της ΕΕ και της ενιαίας αγοράς 
της, της τελωνειακής ένωσης και του αδιαίρετου χαρακτήρα των τεσσάρων ελευθεριών, 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι το επίπεδο της πρόσβασης χωρίς δασμούς και 
ποσοστώσεις στη μεγαλύτερη ενιαία αγορά παγκοσμίως είναι ανάλογο μόνο με τον 
βαθμό της κανονιστικής σύγκλισης και τις δεσμεύσεις που θα αναληφθούν όσον αφορά 
την τήρηση ισότιμων όρων για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό, με γνώμονα τη 
δυναμική ευθυγράμμιση· υπογραμμίζει ότι για τον σκοπό αυτό απαιτείται ένας 
συνδυασμός ουσιαστικών κανόνων και μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ρητρών και 
μηχανισμών μη υποβάθμισης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής, της 
επιβολής και της επίλυσης διαφορών· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ένας 
κατάλληλος μηχανισμός υποβολής καταγγελιών για πολίτες και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις όσον αφορά την επιβολή των εργασιακών προτύπων· 

15. τονίζει ειδικότερα τις ρήτρες μη υποβάθμισης στους ακόλουθους τομείς βάσει του 
άρθρου LPFS.2.27: i) θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία, ii) πρότυπα για την υγεία 
και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, iii) δίκαιες συνθήκες εργασίας και πρότυπα 
απασχόλησης, iv) δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης σε επίπεδο επιχείρησης, 
και v) αναδιάρθρωση επιχειρήσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διατάξεις 
του άρθρου LPFS.2.28 που προλειαίνουν το έδαφος για μια δυναμική ευθυγράμμιση· 
επισημαίνει, ειδικότερα, την πρόταση της Επιτροπής να ανατεθούν στο συμβούλιο 
εταιρικής σχέσης αρμοδιότητες για την τροποποίηση των δεσμεύσεων προκειμένου 
αυτές να προσαρμόζονται στα νέα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα· 
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16. υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική ΣΕΣ με στόχο μηδενικούς δασμούς και 
μηδενικές ποσοστώσεις θα πρέπει, συνεπώς, να βασίζεται σε ισχυρές νομικές 
δεσμεύσεις που θα διασφαλίζουν ισότιμους όρους για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τα πρότυπα απασχόλησης και τα κοινωνικά πρότυπα, 
προκειμένου να αποφευχθούν ένας «ανταγωνισμός προς τα κάτω» και η απόκτηση 
αθέμιτων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της εφαρμογής χαμηλότερων 
επιπέδων προστασίας ή άλλων ρυθμιστικών αποκλίσεων·

17. υποστηρίζει, επομένως, πλήρως τις διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ (ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και βιωσιμότητα), και ιδίως του τμήματος 5 (εργασιακή και κοινωνική 
προστασία), του σχεδίου συμφωνίας, οι οποίες συνάδουν με τις διατάξεις της πολιτικής 
διακήρυξης· 

18. υποστηρίζει το σύστημα διακυβέρνησης, συνεργασίας, παρακολούθησης, επιβολής της 
νομοθεσίας και επίλυσης συγκρούσεων που προτείνει η Επιτροπή, ιδίως σε ό, τι αφορά 
τις επιθεωρήσεις εργασίας και τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης μέσων έννομης προστασίας, καθώς και σε ό, τι 
αφορά τον ρόλο του συμβουλίου εταιρικής σχέσης και της ειδικής επιτροπής για τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού και τη βιωσιμότητα· 

19. χαιρετίζει την πρόταση να συσταθεί κοινοβουλευτική συνέλευση εταιρικής σχέσης η 
οποία θα απαρτίζεται από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου και θα έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από 
το συμβούλιο εταιρικής σχέσης και να του υποβάλλει συστάσεις· τονίζει επίσης την 
ανάγκη να συνεχιστεί η λεπτομερής παρακολούθηση της εφαρμογής και υλοποίησης 
της συμφωνίας αποχώρησης μέσω της ομάδας συντονισμού για το Ηνωμένο Βασίλειο, 
καθώς και να επαναξιολογηθεί το ενδεχόμενο να θεσπιστεί ένα σύστημα διευθέτησης 
διαφορών σε επίπεδο ΕΕ·

20. τονίζει ότι δεν πρόκειται να εγκρίνει συμφωνία που ενδέχεται να αποδυναμώσει άμεσα 
ή έμμεσα τον ρόλο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφαίνεται επί 
ζητημάτων του δικαίου της Ένωσης· 

Κινητικότητα και συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

21. υπενθυμίζει ότι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην ΕΕ και οι 
πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο επί του παρόντος καλύπτονται 
και προστατεύονται από τους κανόνες συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης όσον 
αφορά τις παροχές ασθένειας, τις παροχές μητρότητας και τις ισοδύναμες παροχές 
πατρότητας, τις παροχές αναπηρίας, τις παροχές γήρατος, τις παροχές επιζώντων, τις 
παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, τα επιδόματα 
θανάτου, τα επιδόματα ανεργίας, τις παροχές προσύνταξης, τις οικογενειακές παροχές 
δυνάμει της συμφωνίας αποχώρησης·

22. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης των θιγόμενων προσώπων να διαφυλαχθούν από κάθε άποψη· επισημαίνει 
τις έντονες εκκλήσεις πολιτών που επηρεάζονται, τόσο στην ΕΕ όσο και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, για προστασία των δικαιωμάτων τους· καλεί τους διαπραγματευτές της 
συμφωνίας, όσον αφορά τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, να δώσουν 
οπωσδήποτε προτεραιότητα στα σχετικά δικαιώματα των πολιτών·
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23. επισημαίνει ότι ο τίτλος XI σχετικά με την κινητικότητα των φυσικών προσώπων 
περιέχει ρυθμίσεις κινητικότητας μεταξύ των μερών, στόχος των οποίων είναι να 
διασφαλιστούν η πλήρης αμοιβαιότητα και η μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των 
κρατών μελών, καθώς και να εξασφαλιστεί ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης των μερών·  σημειώνει ότι προβλέπεται αμοιβαία απαλλαγή από την 
υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή μέγιστης διάρκειας 90 ημερών, αλλά ότι 
αμφότερα τα μέρη μπορούν να επιβάλουν υποχρέωση θεώρησης στους πολίτες που 
ασκούν αμειβόμενη δραστηριότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το άρθρο 
MOBI.5 που προβλέπει αμοιβαίες προϋποθέσεις και δικαιώματα εισόδου και διαμονής 
μακράς διάρκειας για τους πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και, κατά 
περίπτωση, για τα μέλη των οικογενειών τους, για τη διεξαγωγή έρευνας ή μελέτης και 
για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή ανταλλαγής νέων· 

24. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το άρθρο MOBI.6 και το πρωτόκολλο για τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης του σχεδίου συμφωνίας προβλέπουν τη συνεχή 
εφαρμογή των κανόνων για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε 
ορισμένους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. παροχές ασθένειας, αναπηρίας και 
γήρατος, και παροχές λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών)· 
εκφράζει, ωστόσο, την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 
ειδικές διατάξεις σχετικά με τα επιδόματα ανεργίας για διασυνοριακούς και 
μεθοριακούς εργαζομένους και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει τα μέρη να εξετάσουν 
κατάλληλες διατάξεις σχετικά με τα επιδόματα ανεργίας για διασυνοριακούς και 
μεθοριακούς εργαζομένους, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους· καλεί 
τους διαπραγματευτές να διασφαλίσουν τη διαρκή εφαρμογή των κανόνων για τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ως προς όλα τα κεφάλαια· 

25. επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο MOBI.6 του σχεδίου 
συμφωνίας, το συμβούλιο εταιρικής σχέσης έχει απλώς τη δυνατότητα, και όχι την 
υποχρέωση, να τροποποιήσει το πρωτόκολλο για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης·

26. τονίζει τη σπουδαιότητα μιας δυναμικής συμφωνίας για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
πρέπει να προσαρμόσει τη νομοθεσία του σύμφωνα με τις αλλαγές στις νομοθετικές 
πράξεις της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
(π.χ. τον επικείμενο κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004)· τονίζει ότι οι διατάξεις της τελικής συμφωνίας για 
την κινητικότητα των προσώπων πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλογα και ισχυρά 
δικαιώματα όσον αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με την πολιτική διακήρυξη·

27. ζητεί να θεσπιστεί μια αποτελεσματική διαδικασία διευθέτησης διαφορών στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει ασάφεια ως προς την αρμόδια αρχή·

28. τονίζει ότι, για τους σκοπούς του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι απαραίτητη η ανταλλαγή 
ορθών δεδομένων·
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 ως εκ τούτου, παροτρύνει επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει στην 
ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση· 

29. παροτρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να συμφωνήσουν σχετικά με διατάξεις που 
αφορούν τη συνέχιση της αμοιβαίας συμμετοχής και των δημοσιονομικών επενδύσεων 
στο πρόγραμμα Erasmus+, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής δήλωσης σχετικά με 
τη συμμετοχή σε ενωσιακά προγράμματα, ιδίως όσον αφορά τις περιόδους πρακτικής 
άσκησης για σπουδαστές που παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, για μαθητευόμενους και για νέους αποφοίτους· τονίζει ότι 
οι αιτούντες τόσο από την Ένωση όσο και από το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να 
ενημερωθούν αρκετά έγκαιρα σχετικά με τους όρους και τα χρονοδιαγράμματα 
συμμετοχής μετά τη μεταβατική περίοδο·

Συμπέρασμα

30. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, στο στάδιο αυτό των διαπραγματεύσεων, υπάρχουν 
σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των μερών, μεταξύ άλλων όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής και τη νομική αρχιτεκτονική της συμφωνίας που θα αποτελέσει αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης· εκφράζει έντονο προβληματισμό για την περιορισμένη εμβέλεια της 
σκοπούμενης από το Ηνωμένο Βασίλειο μελλοντικής εταιρικής σχέσης, επισημαίνει δε 
ότι οι προτάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου υπολείπονται των δεσμεύσεων που ανέλαβε 
στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης και της πολιτικής διακήρυξης· σημειώνει ότι, 
δεδομένης της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, η διεξαγωγή και η ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων αποτελούν πρόκληση· καλεί επιτακτικά το Ηνωμένο Βασίλειο να 
συνεργαστεί άμεσα και εποικοδομητικά με την ΕΕ, ώστε να καταλήξουν σε μια 
συμφωνία εταιρικής σχέσης που θα διασφαλίζει μια φιλόδοξη, ευρεία και 
ισορροπημένη σχέση, καθώς και ισότιμους όρους ανταγωνισμού, σύμφωνα με όλες τις 
δεσμεύσεις που θα έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής διακήρυξης, πριν από τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου. 


