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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

     

                          Λονδίνο, 5 Απριλίου 2018 

                                                

Έκθεση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Brexit για τη 

μελλοντική σχέση ΗΒ – ΕΕ 

 

Δημοσιεύτηκε έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής του βρετανικού Κοινοβουλίου για την 

Έξοδο, σχετικά με τη μελλοντική σχέση Ηνωμένου Βασιλείου – Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτήν 

εξετάζονται η σημερινή θέση του Η.Β. ως μέλους της Ένωσης, οι βασικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες 

χώρες (Καναδάς, Ουκρανία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία και οι επιπτώσεις από την ενδεχόμενη 

αποτυχία επίτευξης συμφωνίας και ένταξης των διμερών σχέσεων στους κανόνες του ΠΟΕ. Επίσης, 

παρατίθενται τα κύρια στοιχεία της  ανάλυσης επιπτώσεων της Εξόδου που πραγματοποίησε και 

κατέθεσε στο Κοινοβούλιο η Κυβέρνηση στις 31/1 τ.έ. Τέλος, εξετάζεται η μελλοντική σχέση του Η.Β. 

με την Ε.Ε., εκτός του εμπορίου, σε τομείς όπως η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, επιστήμης και 

καινοτομίας, αεροπορικών μεταφορών, διακίνησης δεδομένων, κανόνων καταγωγής και προτύπων και 

μετατροπή των ήδη υπαρχουσών συμφωνιών της Ένωσης με τρίτες χώρες σε διμερείς. 

 

Τα συμπεράσματα της Έκθεσης είναι τα ακόλουθα: 

 Ενώ υπάρχουν ορισμένα μοντέλα σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως έχουν, οι λεπτομέρειες μεταξύ τους διαφέρουν σημαντικά. Δεν υπάρχει 

προηγούμενο για το Brexit και κάθε συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της ΕΕ σχετικά με τη μελλοντική σχέση του HB θα είναι, από τη φύση της, 

εξατομικευμένη. Π.χ., μια εμπορική συμφωνία τύπου "CETA" μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και 

ΕΕ θα μπορούσε να αποτελεί μόνον μέρος μιας πολύ βαθύτερης σχέσης με την ΕΕ όσον αφορά 

την ασφάλεια, την ακαδημαϊκή και πολλούς άλλους τομείς συνεργασίας και θα δημιουργούσε 

σοβαρές προκλήσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς δεν καλύπτει τον τομέα των υπηρεσιών. 

Ακόμη και η μετάπτωση του διεξαγόμενου εμπορίου σε όρους ΠΟΕ, μετά τη συμφωνία των 

όρων εξόδου βάσει του άρθρου 50, δεν αποκλείει τη συνέχιση της στενής συνεργασίας σε τομείς 

αμοιβαίου οφέλους. Η συνεχιζόμενη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας αποτελεί 

προτεραιότητα και για τις δύο πλευρές. 

 Με την προηγούμενη σύνθεσή της, τον Μάρτιο 2017, η επιτροπή κάλεσε την κυβέρνηση 

να παρουσιάσει κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να 

λειτουργήσει στην πράξη η συνεργασία με την ΕΕ των 27 για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

άμυνας, συμπεριλαμβανομένων του θεσμικού πλαισίου και του πλαισίου λήψης αποφάσεων που 

θα την στήριζαν. Η Επιτροπή τονίζει ότι δεν έχει δοθεί ακόμη απάντηση σε αυτή την έκθεση 

από κυβερνητικής πλευράς. Η προηγούμενη επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχέση 

του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ, μετά την Έξοδο πρέπει να είναι μια εταιρική σχέση βάσει 

κοινών αξιών και συνεργασίας. Η διατήρηση αυτού του επιπέδου συνεργασίας θα απαιτήσει την 

αντιμετώπιση ορισμένων τεχνικών προκλήσεων όσον αφορά τη συμφωνία επί των διατάξεων για 

την προστασία των δεδομένων και τη δικαστική εποπτεία. Κατά την ομιλία της στο Μόναχο η 

Π/Θ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να βρει θετικές λύσεις για την αντιμετώπιση 

αυτών των προκλήσεων. (βλ. ανωτέρω σχετικά) 

 Η εξασφάλιση της συνέχειας στην ελεύθερη ροή δεδομένων μεταξύ του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της ΕΕ, μόλις αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, θα είναι ένα από τα 
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σημαντικότερα οριζόντια ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν κατά τις διαπραγματεύσεις για τη 

μελλοντική σχέση. Οι ροές δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της 

απρόσκοπτης ροής του εμπορίου μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ και στηρίζουν τη 

συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτός 

είναι ένας μόνο οριζόντιος τομέας που δείχνει τη σχέση μεταξύ εμπορικών και μη εμπορικών 

στοιχείων της μελλοντικής σχέσης. Η διερεύνηση της Επιτροπής σχετικά με τις σχέσεις τρίτων 

χωρών με την ΕΕ δείχνει ότι οι ευρηματικές λύσεις είναι εφικτές, αλλά θα απαιτηθεί συμφωνία 

για ρυθμιστικά πλαίσια και ρυθμίσεις διακυβέρνησης και εποπτείας. Η Επιτροπή χαιρετίζει την 

μεγαλύτερη έμφαση στην ευθυγράμμιση, παρά στην απόκλιση, στην ομιλία της Πρωθυπουργού 

στο City (2/3) (βλ. ανωτέρω σχετικά). 

 Η μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τις υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 

χωρών δείχνει ότι υπάρχουν συμβιβασμοί μεταξύ των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 

συνθέτουν αυτές τις σχέσεις. Το διάγραμμα "κλίμακας" του Michel Barnier έχει ως αφετηρία ότι 

οι υπάρχουσες κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου υποδεικνύουν μια 

εμπορική συμφωνία τύπου CETA. Η κυβέρνηση επιδιώκει μια πολύ ευρύτερη συμφωνία 

«CETA plus plus plus». Ενώ είναι εφικτές ευρηματικές λύσεις σε άλλους τομείς συνεργασίας, 

αυτές οι κόκκινες γραμμές θα επηρεάσουν και άλλες πτυχές της σχέσης. Η κατάργηση της 

ελεύθερης κυκλοφορίας θα επηρεάσει την έκταση της συμμετοχής σε προγράμματα 

ακαδημαϊκής συνεργασίας που χορηγούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κατάργηση της 

δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου της ΕΕ και οιαδήποτε ρυθμιστική απόκλιση στην προστασία των 

δεδομένων θα θέσει περιορισμούς σε μια σειρά προγραμμάτων για τη δικαιοσύνη και τις 

εσωτερικές υποθέσεις, αν και στην ομιλία της στο Μόναχο σχετικά με την ασφάλεια και την 

αστυνομική συνεργασία, η Π/Θ ανέφερε τη βούληση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποδεχθεί τις 

αρμοδιότητες του ΔΕΕ σε αυτούς τους τομείς, σεβόμενη την κυριαρχία τόσο της βρετανικής όσο 

και της ευρωπαϊκής έννομης τάξης. Πρόκειται για μια πολύ θετική προσέγγιση που η Επιτροπή 

ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εφαρμόσει και σε άλλους τομείς. 

 Όσον αφορά τόσο τις εμπορικές όσο και τις μη εμπορικές συμφωνίες, εκτιμάται ότι  

άλλες χώρες θα ενδιαφερθούν πολύ για το συνδυασμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 

που συνιστούν τις όποιες μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και ενδέχεται να 

θεωρήσουν τυχόν ειδικές συμφωνίες για το Ηνωμένο Βασίλειο ως προηγούμενο. Χώρες όπως η 

Ελβετία και η Νορβηγία θα εξετάσουν ενδελεχώς οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της ΕΕ για να διαπιστώσουν αν περιέχει καλύτερους όρους από τις ισχύουσες 

ρυθμίσεις τους. Αυτό, από μόνο του, μπορεί να περιορίσει το περιθώριο ελιγμών της ΕΕ όσον 

αφορά το τι είναι έτοιμη να προσφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ΕΕ ως τρίτη χώρα. Μια 

βαθιά συνεργασία θα εξασφαλίσει ότι οι δυνατότητες του Ηνωμένου Βασιλείου στους τομείς της 

άμυνας, των πληροφοριών και της ασφάλειας θα συνεχίσουν να προστίθενται στους πόρους της 

ΕΕ (και αντίστροφα), ότι το διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο για την ευρωπαϊκή ήπειρό 

παραμένει στην Ευρώπη και ότι η συνεργασία των δύο πλευρών θα  συνεχίζεται σε μεγάλο 

αριθμό σημαντικών τομέων. Ωστόσο, η Κυβέρνηση πρέπει να καθορίσει τι θέλει να επιτύχει 

συνολικά, πολύ λεπτομερέστερα, όσον αφορά τη μελλοντική σχέση. Η απουσία τέτοιων 

λεπτομερειών θα μπορούσε να επιτρέψει να οριστούν οι όροι της μελλοντικής διαπραγμάτευσης 

από την ΕΕ με την "προσφορά" προς το Ηνωμένο Βασίλειο να καθορίζεται από την ανάλυση της 

ΕΕ σχετικά με τις επιπτώσεις των κόκκινων γραμμών του Ηνωμένου Βασιλείου, και όχι από τη 

δέουσα εκτίμηση της ΕΕ της στρατηγικής αξίας μιας συνεχιζόμενης στενής σχέσης με το 

Ηνωμένο Βασίλειο.  

 Μια πολιτική δήλωση σχετικά με τη μελλοντική εταιρική σχέση αναμένεται να 

συμφωνηθεί παράλληλα με τη συμφωνία αποχώρησης γύρω στον Οκτώβριο τρέχοντος έτους. Ο 

Υπουργός Εξωτερικών είναι πεπεισμένος ότι η τελική συμφωνία για τη μελλοντική σχέση 
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μπορεί να επιτευχθεί πολύ σύντομα μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ 

τον Μάρτιο του 2019, προβλέποντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της μεταβατικής περιόδου (που 

εκτιμάται σήμερα στους 21 μήνες) θα αναλωθεί στην «εφαρμογή» της μελλοντικής σχέσης. 

Στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής, αμφισβητείται κατά πόσον η μεταβατική περίοδος θα 

ήταν επαρκής για να συμφωνηθεί η μελλοντική σχέση. Όσο πιο ειδική και φιλόδοξη είναι η 

σχέση, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να επιτευχθεί στο διαθέσιμο χρόνο. 

 Ενώ το ΗΒ δεν θα προσπαθήσει να αναπαράγει τις σχέσεις των άλλων χωρών με την ΕΕ, 

η ανάλυση της Επιτροπής έδειξε ότι υπάρχουν ορισμένες βασικές δοκιμασίες με τις οποίες 

μπορεί να κριθεί όποια συμφωνία θα επιτευχθεί μέχρι τον Οκτώβριο. Τα κριτήρια βάσει των 

οποίων το Κοινοβούλιο θα κρίνει την πολιτική δήλωση που αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι τον 

Οκτώβριο θα είναι τα εξής: 

- Τα σύνορα μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να 

παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς φυσικές υποδομές (π.χ. συνοριακούς σταθμούς) ή συναφείς 

ελέγχους, όπως συμφωνήθηκε στην πρώτη περίοδο της Συμφωνίας Αποχώρησης. 

- Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, οι ρυθμίσεις πρέπει 

να αναπαράγουν το καθεστώς που υπάρχει σήμερα στην επιχειρησιακή και πρακτική 

διασυνοριακή συνεργασία. Ειδικότερα, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να διατηρήσει τη 

συμμετοχή του στη Europol και στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και να εξακολουθήσει 

να συμμετέχει στα συστήματα κοινής χρήσης και ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του SIS II. 

- Το θεσμικό πλαίσιο και το πλαίσιο λήψης αποφάσεων πρέπει να προσδιοριστούν ώστε να 

διασφαλιστεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε θέση να συμμετάσχει πλήρως στην 

εξωτερική συνεργασία και την συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με την ΕΕ, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που συμμερίζεται με τους γείτονές του στην 

ΕΕ των 27. 

-  Όσον αφορά το εμπόριο αγαθών, δεν πρέπει να υπάρχουν δασμοί στο εμπόριο μεταξύ του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ των 27. 

- Το εμπόριο αγαθών πρέπει να συνεχίσει να διεξάγεται χωρίς συμπληρωματικούς ελέγχους 

στα σύνορα ή κανόνες καταγωγής που θα καθυστερούσαν την παράδοση ευπαθών ή 

ευαίσθητων στο χρόνο παραδόσεων ή θα παρεμπόδιζαν τη λειτουργία διασυνοριακών 

αλυσίδων εφοδιασμού. 

- Δεν πρέπει να υπάρξουν πρόσθετες δαπάνες στις επιχειρήσεις που εμπορεύονται αγαθά ή 

υπηρεσίες. 

- Οι βρετανικοί πάροχοι χρηματοπιστωτικών και ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών πρέπει να 

είναι σε θέση να συνεχίσουν να πωλούν τα προϊόντα τους στις αγορές της ΕΕ όπως 

σήμερα. 

- Οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών και άλλων υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει 

να μπορούν να διατηρήσουν αυτόματα ή με ελάχιστο πρόσθετο διοικητικό κόστος, τα 

δικαιώματά εγκατάστασης στην ΕΕ και αντίστροφα, όπου αυτό είναι δυνατόν βάσει της 

αμοιβαίας αναγνώρισης των ρυθμιστικών προτύπων. 

- Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στην ελεύθερη ροή δεδομένων μεταξύ του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της ΕΕ. 

- Κάθε νέο καθεστώς μετανάστευσης που θα θεσπιστεί μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της ΕΕ δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην κυκλοφορία των εργαζομένων που 

παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες ή στην αναγνώριση των προσόντων τους και του 

δικαιώματός τους να ασκούν το επάγγελμά τους. 
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- Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να επιδιώξει να διατηρήσει τη σύγκλιση με τους 

κανονισμούς της ΕΕ σε όλους τους σχετικούς τομείς προκειμένου να μεγιστοποιήσει την 

πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. 

- Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αερομεταφορών, στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και σε άλλους οργανισμούς όπου υπάρχει όφελος για 

συνεχή συνεργασία. 

- Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα Horizon 2020, 

στο πρόγραμμα Erasmus +, στο πρόγραμμα Galileo και σε άλλα διαστημικά και ερευνητικά 

προγράμματα προκειμένου να υποστηρίξει το έργο των βρετανικών ακαδημαϊκών 

ιδρυμάτων παγκοσμίου επιπέδου και τη σημασία των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 

ανταλλαγών μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ των 27. 

- Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εξακολουθήσει να συμμετέχει σε όλες τις σχετικές 

συμφωνίες αεροπορικής ασφάλειας και τη συμφωνία "Open Skies" για να εξασφαλίσει ότι 

δεν θα υπάρξει διακοπή του υφιστάμενου επιπέδου πτήσεων. 

- Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να εξασφαλίσει τη μέγιστη πρόσβαση στις 

ευρωπαϊκές αγορές, συμφωνώντας παράλληλα την αμοιβαία πρόσβαση στα εθνικά ύδατα 

και μια δικαιότερη κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων για τον βρετανικό αλιευτικό 

κλάδο. 

 

Το σύνολο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο του Βρετανικού Κοινοβουλίου   

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/935/93502.htm  

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/935/93502.htm

