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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση 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 (2020/0382(NLE))

Κύριοι πρόεδροι,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αποφάσισε 
να ζητήσει να εφαρμοστεί το άρθρο 56 παράγραφος 1 του Κανονισμού, προκειμένου να 
υποβάλει γνωμοδότηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου υπό τη μορφή της παρούσας επιστολής.

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. επικροτεί το γεγονός ότι η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας («η συμφωνία») 
εξασφαλίζει συνεχιζόμενη και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα για τις αεροπορικές, οδικές 
και θαλάσσιες μεταφορές και διασφαλίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των 
μεταφορέων της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου· επικροτεί, εν προκειμένω, το 
γεγονός ότι η συμφωνία θεσπίζει αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά, καθώς και κοινούς 
κανόνες και κοινά πρότυπα σε ευρύ φάσμα τομέων, ώστε να εξασφαλίζονται η υψηλού 
επιπέδου ασφάλεια των μεταφορών, τα δικαιώματα των εργαζομένων και των 
επιβατών, και η προστασία του περιβάλλοντος στους εν λόγω τομείς· επικροτεί επίσης 
το γεγονός ότι η συμφωνία διασφαλίζει τη συνδεσιμότητα χωρίς να παραχωρεί στο 
Ηνωμένο Βασίλειο το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων με αυτό που παρέχει η ενιαία αγορά·

2. υπογραμμίζει ότι πρέπει η ΕΕ να συνεχίσει να επαγρυπνεί όσον αφορά το γεγονός ότι 
το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει δεσμευτεί να ευθυγραμμίζει δυναμικά τους κανόνες του 
σε διάφορους τομείς πολιτικής· παρατηρεί ότι αυτό σημαίνει ότι η μονομερής θέσπιση 
αυστηρότερων κανόνων και προτύπων στην ΕΕ δεν θα συνεπάγεται αυτομάτως την 
ευθυγράμμιση των αντίστοιχων κανόνων και προτύπων του Ηνωμένου Βασιλείου·

3. επικροτεί το συνολικό κεφάλαιο για τις αεροπορικές μεταφορές που περιλαμβάνεται 
στη συμφωνία, το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των στρατηγικών 
συμφερόντων της ΕΕ, και το οποίο περιλαμβάνει κατάλληλες διατάξεις σχετικά με την 
πρόσβαση στην αγορά, τα δικαιώματα κυκλοφορίας, την κοινή χρήση κωδικών, και τα 
δικαιώματα των επιβατών· επικροτεί τις ειδικές διατάξεις σχετικά με τους ίσους όρους 
ανταγωνισμού στο κεφάλαιο για τις αεροπορικές μεταφορές, καθώς διασφαλίζουν ότι οι 
αερομεταφορείς της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα ανταγωνίζονται επί ίσοις 
όροις· σημειώνει τη λύση που βρέθηκε όσον αφορά τους κανόνες περί ιδιοκτησίας και 
ελέγχου, οι οποίοι διέπουν την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, αφήνοντας 
παράλληλα το περιθώριο να συνεχιστεί η ελευθέρωση στο μέλλον·

4. επικροτεί το ειδικό κεφάλαιο για την ασφάλεια της αεροπορίας· σημειώνει ότι το 
συμφωνηθέν κείμενο περιλαμβάνει στενή συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια της 
αεροπορίας και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας· θεωρεί ότι θα πρέπει η 
συνεργασία αυτή να μην περιορίζει την ΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό του επιπέδου 
προστασίας που θεωρεί κατάλληλο για την ασφάλεια· υπογραμμίζει τη σημασία της 
μελλοντικής στενής συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια 
της Αεροπορίας·

5. επικροτεί το γεγονός ότι η συμφωνία διασφαλίζει την άνευ ποσοστώσεων 
συνδεσιμότητα μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τους οδικούς 
μεταφορείς, και ότι εγγυάται πλήρη δικαιώματα διαμετακόμισης για αμφότερα τα μέρη 
σε ολόκληρη την επικράτεια του άλλου μέρους, τη λεγόμενη «χερσαία γέφυρα»· 
επικροτεί τους ισχυρούς ίσους όρους ανταγωνισμού που επιτεύχθηκαν κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τις οδικές μεταφορές και τις ειδικές διατάξεις, οι οποίες 
δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο στα υψηλά πρότυπα της ΕΕ που εφαρμόζονται στον 
τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι η 
συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρότυπα σχετικά με την πρόσβαση στο 
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επάγγελμα, την απόσπαση οδηγών, τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης, τους 
ταχογράφους, και το βάρος και τις διαστάσεις των οχημάτων· σημειώνει ότι τα πρότυπα 
αυτά όχι μόνο εξασφαλίζουν τον θεμιτό ανταγωνισμό, αλλά εγγυώνται επίσης καλές 
συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς και υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας· επικροτεί 
τις ειδικές διατάξεις σχετικά με τη Βόρεια Ιρλανδία, που εγκρίθηκαν σε αναγνώριση 
της μοναδικής κατάστασης της Ιρλανδίας, οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν τη διαταραχή 
της οικονομίας στη νήσο της Ιρλανδίας·

6. σημειώνει ότι πρέπει οι οδικές επιβατικές μεταφορές να καλύπτονται προσωρινά από τη 
συμφωνία Interbus (που καλύπτει μόνο τις έκτακτες γραμμές), ώστε να διασφαλίζονται 
τα δικαιώματα των επιβατών και να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας· τονίζει, 
επομένως, ότι θα πρέπει να συναφθεί το συντομότερο δυνατόν το πρωτόκολλο της 
συμφωνίας Interbus που καλύπτει τις τακτικές και ειδικές τακτικές επιβατικές 
μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία, προκειμένου να αποφευχθεί η ενδεχόμενη 
διαταραχή της συνδεσιμότητας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου·

7. σημειώνει ότι, ενώ η συμφωνία δεν καλύπτει τις σιδηροδρομικές μεταφορές, έχουν 
ληφθεί κατάλληλα μέτρα σε διμερή βάση μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου 
Βασιλείου, ώστε να αντιμετωπιστεί η ειδική κατάσταση της σήραγγας της Μάγχης· 
θεωρεί ότι θεσπίστηκε κατάλληλο προσωρινό καθεστώς ασφάλειας και αδειοδότησης, 
αφότου εγκρίθηκαν μέτρα έκτακτης ανάγκης στα τέλη του 20201·

8. τονίζει την ανάγκη για συνεχιζόμενη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο 
την αύξηση της βιωσιμότητας των μεταφορών·

9. επικροτεί το γεγονός ότι η συμφωνία διασφαλίζει την αμοιβαία και ισότιμη πρόσβαση 
στην αγορά για τον κλάδο των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών – με τους κατάλληλους 
ίσους όρους ανταγωνισμού στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας, καθώς και 
στον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό τομέα – στους λιμένες της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να υπονομεύονται τα υφιστάμενα υψηλά ενωσιακά 
πρότυπα στους τομείς αυτούς· τονίζει τη σημασία να διασφαλιστούν αποδοτικοί 
τελωνειακοί έλεγχοι και ομαλές συναλλαγές εξαγωγών και εισαγωγών μεταξύ των 
λιμένων της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να προκαλούνται διαταραχές στις 
εμπορικές συνδέσεις μεταφορών και χωρίς να παρακωλύεται η ανταγωνιστικότητα του 
στόλου της ΕΕ·

10. υπογραμμίζει τη σημασία των εταιρικών σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου για την 
έρευνα και ανάπτυξη σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, και επικροτεί τη συμμετοχή 
του Ηνωμένου Βασιλείου σε διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των 
μεταφορών με βάση την αμοιβαιότητα, και μεταξύ άλλων τη συνεχιζόμενη συνεργασία 
στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ και τις προσπάθειες για τη δημιουργία διαλειτουργικότητας 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2222 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2020, 
σχετικά με ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υποδομή που συνδέει την Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της σταθερής σύνδεσης της 
Μάγχης (ΕΕ L 437 της 28.12.2020, σ. 43).
Απόφαση (ΕΕ) 2020/1531 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2020, με 
την οποία εξουσιοδοτείται η Γαλλία να διαπραγματευθεί, να υπογράψει και να συνάψει διεθνή συμφωνία για τη 
συμπλήρωση της συνθήκης μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία από ιδιώτες παραχωρησιούχους της σταθερής 
σύνδεσης της Μάγχης (ΕΕ L 352 της 22.10.2020, σ. 4).
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κατά μήκος όλων των διαδρόμων, για παράδειγμα όσον αφορά την απρόσκοπτη 
ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων και υποδομών φόρτισης·

11. τονίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής της συμφωνίας· επικροτεί, εν προκειμένω, τη 
συγκρότηση ειδικών επιτροπών στον τομέα των μεταφορών  ιδίως όσον αφορά τις 
αεροπορικές μεταφορές, την ασφάλεια της αεροπορίας, και τις οδικές μεταφορές  για 
την παρακολούθηση και την επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας· καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει μια ειδική δομή που θα επιτρέπει στους κοινωνικούς 
εταίρους να συμμετέχουν στην παρακολούθηση και την εφαρμογή της συμφωνίας και 
θα τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να είναι έτοιμη να αξιοποιήσει πλήρως τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών 
και να λάβει τα διορθωτικά μέτρα που προβλέπονται στη συμφωνία σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου· τονίζει ότι, στο μέλλον, θα πρέπει το 
Κοινοβούλιο να ασκεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ελέγχου όσον αφορά την 
εφαρμογή της συμφωνίας, μέσω της ενεργής και συνεχούς συμμετοχής του στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Εταιρικής Σχέσης που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία.

Δεδομένων των ανωτέρω παρατηρήσεων, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού συνιστά 
στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου να εγκρίνουν 
τη συμφωνία 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.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

((υπ.)) [Karima Delli] [Johan Danielsson]

Κοιν.: D. Sassoli, Πρόεδρος
A. Tajani, πρόεδρος της ΔΠΕ
Νομοθετικός Συντονισμός


