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ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, 
αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά 
με διαδικασίες ασφάλειας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων 
πληροφοριών (2020/0382(NLE))

Αξιότιμοι κύριοι 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 την 1η Φεβρουαρίου 2021. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, αποφάσισε να 
γνωστοποιήσει τη γνώμη της στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

A. 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 – τόσο πολίτες του 
Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν, ταξιδεύουν ή εργάζονται στην Ένωση όσο 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·

B. 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· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη 
πλευρά, είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου να 
επιδιώξουν μια φιλόδοξη, ευρεία και ισορροπημένη σχέση μέσω της συμφωνίας 
εμπορίου και συνεργασίας και άλλων πιθανών συμφωνιών·

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 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»), καθορίζουν 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)·

E. 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 (τα 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 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 
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το συμφέρον της Ένωσης·

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

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 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 εταιρική σχέση θα πρέπει να τηρεί 
κοινά και υψηλού επιπέδου κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, καθώς και 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 εταιρική σχέση θα πρέπει να δεσμεύει τα συμβαλλόμενα 
μέρη να συνεχίσουν να βελτιώνουν τα αντίστοιχα επίπεδα προστασίας τους με στόχο 
την εξασφάλιση αντίστοιχα υψηλών κοινωνικών και εργασιακών προτύπων, ώστε να 
διατηρηθούν οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το φως της δέσμευσης που αναλαμβάνεται στην πολιτική 
διακήρυξη όσον αφορά τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, η 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 τουλάχιστον στους ακόλουθους τομείς: θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία· 
υγεία και ασφάλεια στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της προφύλαξης· 
δίκαιες συνθήκες εργασίας και πρότυπα απασχόλησης· ενημέρωση, διαβούλευση και 
δικαιώματα σε επίπεδο επιχείρησης και αναδιάρθρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εταιρική σχέση θα πρέπει επίσης να προστατεύει και να προωθεί τον κοινωνικό διάλογο 
μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών, των αντίστοιχων οργανώσεών τους και 
των κυβερνήσεων, και θα πρέπει να προωθεί τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η αρχή της μη 
οπισθοδρόμησης του σημερινού και του μελλοντικού επιπέδου της εργασιακής και 
κοινωνικής προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 6.1 και 6.2 της 
συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, κανένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν 
επιτρέπεται να υποβαθμίσει τα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα που ισχύουν κατά τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου με τρόπο που να επηρεάζει το εμπόριο ή τις επενδύσεις 
μεταξύ των μερών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 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, 
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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 
διακριτική μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών και στην πλήρη αμοιβαιότητα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση πρέπει επίσης να προβλέπει εκτεταμένη και 
εντατική συνεργασία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 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 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
παραμείνει ο μοναδικός κριτής 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·

Γενικές παρατηρήσεις

1. χαιρετίζει τις εντατικές και επιτυχείς προσπάθειες των διαπραγματευτών της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου για την επίτευξη συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ 
των συμβαλλόμενων μερών, ώστε να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες ενός 
σεναρίου αποχώρησης χωρίς συμφωνία για εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ταχεία κατάρτιση της συμφωνίας δεν επέτρεψε να 
ελεγχθεί κατάλληλα πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, και εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν επέτρεψε μια 
ομαλότερη μετάβαση μέσω της παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη 
συμφωνίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ταχεία κατάρτιση της 
συμφωνίας είχε άμεσο και αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν νέους κανόνες που επηρεάζουν τα μέσα βιοπορισμού και 
την καθημερινή τους ζωή και να προσαρμοστούν σε αυτούς·

2. υπενθυμίζει τον μοναδικό χαρακτήρα της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, η 
οποία, αν και είναι παρόμοια με άλλες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, καθώς 
ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να γίνουν δεκτά τα προϊόντα που 
συμμορφώνονται με διαφορετικούς κανονισμούς και θεσπίζει μηχανισμούς για την 
εναρμόνιση των εν λόγω κανονισμών και την ενθάρρυνση συγκλινουσών προσεγγίσεων 
σε μελλοντικές ρυθμίσεις, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την απώλεια καθιερωμένων 
από μακρού δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία, και του 
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συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· υπενθυμίζει ότι, σε αντίθεση με 
άλλες εμπορικές συμφωνίες, τα συμβαλλόμενα μέρη ξεκινούν με εκτεταμένα 
εναρμονισμένα κανονιστικά πλαίσια, κοινά δικαιώματα και βαθιά ολοκληρωμένες 
αγορές, και η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας αποσκοπεί στον έλεγχο του τρόπου 
με τον οποίο αυτές ενδέχεται να αποκλίνουν στο μέλλον και στον περιορισμό των 
επιπτώσεων που προκύπτουν από αυτή την απόκλιση στους πολίτες, την κοινωνία και 
την οικονομία·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, παρά ορισμένες ελλείψεις στη 
συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, έχει επιτευχθεί στις περισσότερες περιπτώσεις η 
προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των πολιτών, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου έληξε την 1η Ιανουαρίου 
2021, ότι όλες οι μετακινήσεις υπόκεινται πλέον στη νομοθεσία της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου για τη μετανάστευση που ισχύει για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών, και ότι τα δικαιώματα και η προστασία των πολιτών που απορρέουν από τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης θα μειωθούν· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, ότι τα άτομα που βρίσκονταν ή είχαν ήδη βρεθεί σε διασυνοριακή κατάσταση 
μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 
καλύπτονται από τη συμφωνία αποχώρησης, η οποία επιτρέπει το συνεχιζόμενο 
δικαίωμά τους για παραμονή ή εργασία, διασφαλίζει τη μη διακριτική μεταχείριση και 
προστατεύει τα δικαιώματά τους όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση· σημειώνει ότι 
ορισμένα είδη ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων επαγγελματικών 
ταξιδιών και των επισκέψεων για άλλους σκοπούς (όπως ενδοεταιρικές μεταφορές 
διάρκειας έως τριών ετών), μπορούν να παραμείνουν χωρίς θεώρηση·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
δεν θα είναι αρμόδιο για την ερμηνεία οποιασδήποτε αρχής που περιλαμβάνεται στη 
συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας, η οποία απορρέει από το δίκαιο της Ένωσης, και 
ότι το ανώτατο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται 
να παρεκκλίνουν στο μέλλον από τη νομολογία του ΔΕΕ·

5. τονίζει ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι απαραίτητη για την εφαρμογή και την 
επιβολή των δικαιωμάτων των πολιτών· υπενθυμίζει τον άμεσο αντίκτυπο της 
συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας στα δικαιώματα των πολιτών, ιδίως για τους 
πολίτες της ΕΕ που διαμένουν ή ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους πολίτες του 
Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν ή ζουν στην ΕΕ· καλεί αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας να παρέχουν στους 
πολίτες πρόσβαση στη δικαιοσύνη και νομική προστασία όσον αφορά τα δικαιώματά 
τους ενώπιον των δικαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ·

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν 
έχει ακόμη εκπληρώσει τη δέσμευσή της όσον αφορά έναν νέο 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 των συμβαλλόμενων μερών·

7. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, οποιαδήποτε 
υποβάθμιση των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων από το Ηνωμένο Βασίλειο 
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κατά τρόπο που επηρεάζει το εμπόριο ή τις επενδύσεις, μεταξύ άλλων με τη μη 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας και των προτύπων του, συνιστά παραβίαση 
της αρχής της μη οπισθοδρόμησης και των διατάξεων περί ίσων όρων ανταγωνισμού·

8. εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχία του για τις αναφορές των τελευταίων 
εβδομάδων σύμφωνα με τις οποίες το βρετανικό Υπουργείο Επιχειρήσεων εξετάζει 
δέσμη μέτρων απορρύθμισης στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της αγοράς εργασίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit, με τον Υπουργό Επιχειρήσεων, Ενέργειας και 
Βιομηχανικής Στρατηγικής του Ηνωμένου Βασιλείου να επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου επανεξετάζει τους νόμους για την απασχόληση που απορρέει 
από την ΕΕ, ορισμένοι από τους οποίους – ιδίως η οδηγία για τον χρόνο εργασίας – θα 
μπορούσαν να καταργηθούν· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα αυτά, εάν εγκριθούν, θα 
μπορούσαν να υποβαθμίσουν δραστικά τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, αλλά ενδέχεται επίσης να έχουν σημαντικό απτό αντίκτυπο στους ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού που προβλέπονται στη συμφωνία για ανοικτό και θεμιτό 
ανταγωνισμό και βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών· τονίζει ότι τα 
μέτρα αυτά θα έρχονταν σε αντίθεση με τη συμφωνία αποχώρησης και τη συμφωνία 
εμπορίου και συνεργασίας·

9 εκφράζει την ιδιαίτερη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης που εγκρίθηκαν πρόσφατα , των οποίων οι προθεσμίες μεταφοράς 
στο εθνικό δίκαιο έληξαν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, όπως η οδηγία 
για 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, δεν έχουν μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, μολονότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν υποχρεωμένο βάσει του 
άρθρου 127 της συμφωνίας αποχώρησης να μεταφέρει τις προαναφερθείσες οδηγίες 
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για τη 
μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο και, ως εκ τούτου, στέρησε από τους πολίτες του 
Ηνωμένου Βασιλείου ορισμένα νεοσυσταθέντα δικαιώματα·

10. ενθαρρύνει το Ηνωμένο Βασίλειο 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 για τη Νορβηγία1), καθώς αυτό θα επέτρεπε σε αμφότερα τα συμβαλλόμενα 
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) προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της 

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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νομοθεσίας της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού, καθώς και με τη Διοικητική Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού 
883/2004/ΕΚ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συνεργασία αυτή δεν 
προβλέπεται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
δεν έχει, μέχρι στιγμής, εκφράσει ενδιαφέρον για αυτήν·

11. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι, μετά τη συμφωνία αποχώρησης ΕΕ-
Ηνωμένου Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συνεχίσει να συμμετέχει στο 
πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus για την περίοδο 2021-2027, στερώντας από τους 
σπουδαστές τόσο της ΕΕ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου την πολύτιμη εμπειρία των 
σπουδών και της εργασίας στο εξωτερικό· σημειώνει ότι οι δράσεις κινητικότητας που 
καλύπτουν τους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την επαγγελματική εκπαίδευση 
(ΕΕΚ) θα προσφέρουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην κινητικότητα σε τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου· ενθαρρύνει σθεναρά το Ηνωμένο 
Βασίλειο να επανεξετάσει την προσέγγισή του στο θέμα αυτό και να συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα Erasmus στο μέλλον σύμφωνα με το μέρος V της συμφωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών όρων του·

12. εκφράζει τη λύπη του για την μεροληπτική απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 
επιβάλει διαφορετικά τέλη για θεωρήσεις εργασίας για τους πολίτες ορισμένων κρατών 
μελών της ΕΕ όσον αφορά, για παράδειγμα, τις θεωρήσεις εποχικής εργασίας και τις 
θεωρήσεις για εργαζομένους στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης· τονίζει τη 
σημασία της διασφάλισης ίσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου 
Βασιλείου για τους πολίτες της ΕΕ και την ανάγκη επιβολής του ίδιου τέλους για όλους 
τους πολίτες της ΕΕ·

13. υπενθυμίζει τη σημασία των μηχανισμών που θέσπισαν αμφότερα τα συμβαλλόμενα 
μέρη για την παρακολούθηση των αλλαγών και δυσκολιών που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην ΕΕ, με σκοπό τον εντοπισμό και 
την επίλυση καταστάσεων ανασφάλειας δικαίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
σύσταση εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων και του φόρουμ της κοινωνίας των 
πολιτών στο πλαίσιο αυτό·

Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

14. υπενθυμίζει ότι, σε γενικές γραμμές, οι συγκλίνουσες τάσεις στη ρύθμιση εξισορροπούν 
τις συνθήκες ανταγωνισμού, ενώ οι αποκλίνουσες τάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε 
σχετικές αλλαγές των συνθηκών ανταγωνισμού· 

15. υπενθυμίζει ότι, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και της οικονομικής 
αλληλεξάρτησης των μερών, η κατευθυντήρια αρχή της ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων ήταν να στηρίξει τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας με 
ισχυρές νομικές δεσμεύσεις που διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για 
ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τα εργασιακά και 
κοινωνικά πρότυπα, προκειμένου να αποφευχθεί ο «ανταγωνισμός προς τα κάτω» και 
τα αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που επιτυγχάνονται μέσω μείωσης των 
επιπέδων προστασίας ή άλλων ρυθμιστικών αποκλίσεων·

16. επισημαίνει τα κύρια στοιχεία της «εργαλειοθήκης» που συμφωνήθηκε με το Ηνωμένο 
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Βασίλειο όσον αφορά τα εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα, ιδίως (1) τη ρητή 
αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τις Συμβάσεις της ΔΟΕ, (2) τον ρόλο 
της εγχώριας επιβολής για δεσμεύσεις μη οπισθοδρόμησης και (3) το σύστημα μέτρων 
επανεξισορρόπησης για την αντιμετώπιση μελλοντικών αποκλίσεων·

17. υπενθυμίζει ότι η ρήτρα μη οπισθοδρόμησης του άρθρου 6.2 υπόκειται σε δοκιμή 
στρέβλωσης του εμπορίου και προβλέπει ότι κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί 
να αποδυναμώσει ή να μειώσει τα επίπεδα εργασιακής και κοινωνικής προστασίας του 
σε σχέση με τα επίπεδα που υπήρχαν κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου «κατά 
τρόπο που να επηρεάζει το εμπόριο ή τις επενδύσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων 
μερών»· εκφράζει ιδίως τη λύπη του για το πολύ υψηλό όριο εν προκειμένω («κατά 
τρόπο που επηρεάζει το εμπόριο»)·

18. επιμένει ότι η πλήρης και ισχυρή μη οπισθοδρόμηση των εργασιακών και κοινωνικών 
προτύπων είναι υψίστης σημασίας, όπως και η στενή παρακολούθηση των πιθανών 
μελλοντικών αποκλίσεων από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, και καλεί την 
Επιτροπή να επιβάλει πλήρως την εν λόγω διάταξη, να εξασφαλίσει τη στενή 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης και να 
τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως συννομοθέτες·

19. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ορθής εφαρμογής και της αποτελεσματικής 
εγχώριας επιβολής της αρχής της μη οπισθοδρόμησης και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη, και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις· σημειώνει 
ότι η επιβολή της εφαρμογής των εν λόγω επιπέδων προστασίας προβλέπεται μέσω 
εθνικών διατάξεων για την επιβολή και την επίλυση διαφορών· υπενθυμίζει ότι, σε 
περίπτωση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με την εφαρμογή του 
κεφαλαίου για τα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα, τα συμβαλλόμενα μέρη 
προσφεύγουν αποκλειστικά στις διαδικασίες που θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 9.1, 
9.2 και 9.3 του τίτλου XI ή του μέρους 2, κατά παρέκκλιση από τον τίτλο Ι του μέρους 
6 σχετικά με την επίλυση διαφορών και τις οριζόντιες διατάξεις· σημειώνει περαιτέρω, 
όσον αφορά τα μέτρα επανεξισορρόπησης βάσει του άρθρου 9.4, ότι αυτά θα 
ενεργοποιούνται μόνο όταν προκύπτουν σημαντικές επιπτώσεις στο εμπόριο ή τις 
επενδύσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ως αποτέλεσμα σημαντικών 
αποκλίσεων· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο θα 
αντιμετωπιστεί και θα αμφισβητηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου και 
συνεργασίας μια πιθανή μονομερής υποβάθμιση των κοινωνικών και εργασιακών 
προτύπων στο μέλλον από το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδίως όσον αφορά την απόδειξη ότι 
έχει επηρεαστεί το εμπόριο ή οι επενδύσεις μεταξύ των μερών· επαναλαμβάνει για 
άλλη μια φορά ότι οποιαδήποτε μονομερής υποβάθμιση των κοινωνικών και 
εργασιακών προτύπων εις βάρος των Ευρωπαίων εργαζομένων και των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων πρέπει να αντιμετωπιστεί ταχέως και να διορθωθεί προκειμένου να 
διατηρηθούν οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού·

20. σημειώνει με ανησυχία ότι η αναθεώρηση των κανόνων αυτών θα πραγματοποιηθεί 
μόνο μετά από τέσσερα έτη ή εάν τα μέτρα επανεξισορρόπησης χρησιμοποιηθούν πολύ 
συχνά και εάν η απόκλιση συνεχιστεί για περίοδο 12 μηνών· επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία 
επανεξέτασης·

21. καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να διαπραγματευτούν πρόσθετα κοινά ερμηνευτικά μέσα 
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για να αποσαφηνίσουν το κεφάλαιο σχετικά με τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
γενικά και τον ρόλο του Κοινοβουλίου και των κοινωνικών εταίρων στην 
παρακολούθηση και εφαρμογή του ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
των κοινωνικών εταίρων να υποβάλλουν επίσημες καταγγελίες πέραν της υποβολής 
υπομνήματος φιλικού χαρακτήρα στην ομάδα εμπειρογνωμόνων· ζητεί, επιπλέον, 
επαρκείς πόρους και μόνιμη γραμματεία για την εγχώρια συμβουλευτική ομάδα·

Κινητικότητα και συντονισμός των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης

22. υπενθυμίζει ότι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην ΕΕ και οι 
πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο καλύπτονταν και 
προστατεύονταν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 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 και 
τις οικογενειακές παροχές δυνάμει της συμφωνίας αποχώρησης·

23. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας, οι ισχύουσες 
διατάξεις για την αναγκαία ή επείγουσα υγειονομική περίθαλψη θα εξακολουθήσουν 
«κατ’ αρχήν» να ισχύουν για την προσωρινή διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 
ΕΕ·

24. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ο νέος μηχανισμός συνεργασίας όσον αφορά τον 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης προσεγγίζει τους υφιστάμενους κανόνες 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της 
διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004· εκφράζει, ειδικότερα, 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι διατάξεις της ΕΕ σχετικά με την απαγόρευση 
των διακρίσεων, την ίση μεταχείριση και τον συνυπολογισμό των περιόδων 
διασφαλίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας·

25. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τους περιορισμούς στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής 
και, ειδικότερα, για το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται οι οικογενειακές παροχές, οι 
παροχές μακροχρόνιας φροντίδας και οι παροχές σε χρήμα για τις οποίες δεν 
καταβάλλεται εισφορά, ούτε η δυνατότητα εξαγωγής των παροχών ανεργίας·

26. εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας 
δεν προβλέπει δυναμική ευθυγράμμιση με την εξέλιξη της νομοθεσίας της ΕΕ για τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας 
αναθεώρησης των κανονισμών 883/2004 και 987/2009· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη 
να παράσχουν αμέσως στους πολίτες που πλήττονται από περιορισμούς στην ελεύθερη 
κυκλοφορία αδιάσειστες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους 
όσον αφορά τη διαμονή, την εργασία και τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης·

27. αναγνωρίζει ότι, βάσει της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας και υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, οι εργαζόμενοι που αποσπώνται προς ή από το Ηνωμένο Βασίλειο 
μπορεί να υπόκεινται στη νομοθεσία της χώρας υποδοχής όσον αφορά την κοινωνική 
ασφάλιση· τονίζει ότι αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ιστορικό κοινωνικής 
ασφάλισής τους· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την 
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οποία τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, κατόπιν κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τη συνέχιση του συστήματος απόσπασης, όπως ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 
2020, για περίοδο έως 15 ετών·

28. ενθαρρύνει την ορθή και συνεπή εφαρμογή του πρωτοκόλλου συντονισμού της 
κοινωνικής ασφάλισης στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζονται τα ίδια δικαιώματα για 
όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες·

Καταληκτικό συμπέρασμα

29. συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία εμπορίου και 
συνεργασίας, αλλά επιμένει να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσιες 
εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα των ίσων όρων 
ανταγωνισμού σχετικά με τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα·


