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Συνοπτική παρουσίαση
Στις 29 Μαρτίου 2019 το Ηνωµένο Βασίλειο πρόκειται να αποχωρήσει από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ξεκινήσεινα χαράσσει µια νέα πορεία στο παγκόσµιο
σκηνικό.
Η Βρετανική κυβέρνηση θα έχει εφαρµόσει πλήρως την απόφαση του
βρετανικού λαού όπως αυτή εκφράστηκε σε µια από τις σηµαντικότερες στιγµές της
ιστορίας της δηµοκρατίας στη Βρετανία: το δηµοψήφισµα του 2016. Ταυτόχρονα,
θα έχει καταφέρει έναν από τους βασικούς στόχους της θητείας της: την οικοδόµηση
µιας χώρας που λειτουργεί προς το συµφέρον όλων των πολιτών της. Μιας χώρας
που θα είναι πιο ισχυρή, δίκαιη, ενωµένη και εξωστρεφής.

Ένα λεπτοµερές όραµα
Για να εκπληρώσει αυτήν την αποστολή, η Βρετανική κυβέρνηση προωθεί µια
λεπτοµερή πρόταση για ένα λειτουργικό Brexit αρχών
Η πρόταση αυτή στηρίζει το όραµα που παρουσίασε η Βρετανίδα
Πρωθυπουργός στις οµιλίες της στο Lancaster House, στη Φλωρεντία, στο
Mansion House και στο Μόναχο, ενώ ταυτόχρονα απαντά σε ζητήµατα που έχει
θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο διάστηµα που µεσολάβησε εξηγώντας πώς θα
λειτουργεί η σχέση ΗΒ-ΕΕ, ποια οφέλη θα εξασφαλίζονται και για τις δύο πλευρές,
αλλά και πώς θα διασφαλίζει τον σεβασµό και προς την εθνική κυριαρχία του
Ηνωµένου Βασιλείου αλλά και την αυτονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στον πυρήνα της, η πρόταση αυτή αποτελεί µια δέσµη µέτρων που διασφαλίζει µια
νέα και δίκαιη ισορροπία δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.
Η Βρετανική Κυβέρνηση ελπίζει ότι αποτελεί µια πρόταση η οποία θα ενθαρρύνει την
εντατικοποίηση των διαπραγµατεύσεων, καθώς το ΗΒ και η ΕΕ εργάζονται από
κοινού ώστε να διαµορφώσουν και να καταλήξουν το φθινόπωρο στο πλαίσιο της
µελλοντικής σχέσης τους.

Ένα Brexit αρχών
Brexit αρχών σηµαίνει σεβασµός στο αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος και στην
απόφαση των Βρετανών να επανακτήσει το ΗΒ τον έλεγχο της νοµοθεσίας, των
συνόρων και των χρηµατικών πόρων του , µε τρόπο που θα εξυπηρετεί και θα
στηρίζει τους ευρύτερους στόχους της Βρετανικής κυβέρνησης σε πέντε βασικούς
τοµείς της χώρας.
Για την οικονοµία, στόχος της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη µιας ευρείας και βαθιάς
οικονοµικής σχέσης µε την ΕΕ που θα µεγιστοποιεί τη µελλοντική ευηµερία και θα
είναι σύµφωνη µε τη σύγχρονη βιοµηχανική στρατηγική του Ηνωµένου Βασιλείου, θα
ελαχιστοποιεί την αναστάτωση στις εµπορικές συναλλαγές ανάµεσα στο Ηνωµένο
Βασίλειο και την ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύει τις θέσεις εργασίας και
βιοπορισµό και θα αξιοποιεί στο έπακρο εµπορικές ευκαιρίες σε παγκόσµιο
επίπεδο.
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Σε επίπεδο κοινωνίας, στόχος της Βρετανικής κυβέρνησης είναι να ανταποκριθεί
στις ανησυχίες που εκφράστηκαν στο δηµοψήφισµα, δίνοντας τέλος στην ελεύθερη
κυκλοφορία και εφαρµόζοντας ένα νέο καθεστώς µετανάστευσης, θεσπίζοντας νέες
ανεξάρτητες πολιτικές για τη στήριξη γεωργικών αλιευτικών κοινοτήτων και
αξιοποιώντας πόρους από το βρετανικό Κοινό Ταµείο Ευηµερίας για την ανάπλαση
των µικρών και µεγαλύτερων πόλεων του Ηνωµένου Βασιλείου και την ασφάλεια των
πολιτών.
Σε επίπεδο περιφερειών , στόχος της Βρετανικής κυβέρνησης είναι η τήρηση των
δεσµεύσεων προς τη Βόρεια Ιρλανδία µε τρόπο που θα διαφυλάσσει την ειρηνευτική
διαδικασία και θα περιορίζει τους αυστηρούς διασυνοριακούς ελέγχους, η προστασία
της συνταγµατικής και οικονοµικής ακεραιότητας του Ηνωµένου Βασιλείου και η
εκχώρηση των κατάλληλων αρµοδιοτήτων στο Εδιµβούργο, το Κάρντιφ και το
Μπέλφαστ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η συµφωνία µε την ΕΕ θα καλύπτει και
τις ανάγκες των Εξαρτηµένων Εδαφών, του Γιβραλτάρ και των υπολοίπων
υπερπόντιων εδαφών και θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει τα υπόλοιπα
υπερπόντια εδάφη των οποίων οι µακροχρόνιοι δεσµοί µε το ΗΒ δεν πρόκειται να
αλλάξουν.
Όσον αφορά τη δηµοκρατία, στόχος της Βρετανικής Κυβέρνησης είναι η
αποχώρηση του ΗΒ από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και η ανάκτηση της εθνικής
κυριαρχίας του Ηνωµένου Βασιλείου, διασφαλίζοντας ότι οι νόµοι που διέπουν την
καθηµερινότητα των πολιτών θα ψηφίζονται από τους εκλεγµένους αντιπροσώπους
τους και θα επιβάλλονται από τα δικαστήρια του Ηνωµένου Βασιλείου, µε σαφή
λογοδοσία έναντι του βρετανικού λαού.
Τέλος, αναφορικά µε τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου στον κόσµο, η κυβέρνηση
θα συνεχίσει να προωθεί την καινοτοµία και τις νέες ιδέες, θα ασκεί µια πλήρως
ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, ενώ θα εξακολουθεί να συνεργάζεται µε την ΕΕ
προάγοντας και προασπίζοντας τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες της δηµοκρατίας, του
ανοικτού πνεύµατος και της ελευθερίας.

Μια νέα σχέση
Με γνώµονα αυτές τις αρχές, η Βρετανική κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να
οικοδοµήσει µια νέα σχέση που θα λειτουργεί θετικά και για το Ηνωµένο
Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σχέση που θα επιτρέπει στο
Ηνωµένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση
για να αδράξει νέες ευκαιρίες και να επιδιώξει να διαδραµατίσει ένα νέο ρόλο στο
παγκόσµιο σκηνικό και ταυτόχρονα θα προστατεύει τις θέσεις εργασίας, στηρίζοντας
την ανάπτυξη και διατηρώντας τη συνεργασία στον τοµέα της ασφάλειας.
Η Βρετανική κυβέρνηση πιστεύει ότι αυτή η νέα σχέση πρέπει να έχει ευρύτερο
πεδίο εφαρµογής σε σύγκριση µε άλλες συνεργασίες που διατηρεί η ΕΕ µε τρίτες
χώρες. Πρέπει να αντικατοπτρίζει τη µακρόχρονη κοινή ιστορία του Ηνωµένου
Βασίλειου και την ΕΕ, τους στενούς δεσµούς και το γεγονός ότι και οι δυο
πλευρές έχουν κοινό σηµείο εκκίνησης. Επίσης, η νέα σχέση ΗΒ-ΕΕ θα πρέπει
να διασφαλίζει ουσιαστικά, µόνιµα και διαρκή οφέλη και για τις δύο πλευρές,
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στηρίζοντας την κοινή ευηµερία και την κοινή ασφάλεια. Για τον λόγο αυτόν η
Βρετανική κυβέρνηση προτείνει αυτή η σχέση να διαµορφωθεί µε βασικούς άξονες
τη συνεργασία στον τοµέα της οικονοµίας και τη συνεργασία στον τοµέα της
ασφάλειας.
Η µελλοντική σχέση HB-EE πρέπει επίσης να στηρίζεται στις κοινές προσπάθειες
των δύο πλευρών του Ηνωµένου Βασιλείου και της ΕΕ για την υιοθέτηση µιας
υπεύθυνης προσέγγισης ώστε να αποφευχθούν τα «σκληρά σύνορα» µεταξύ
Βορείου Ιρλανδίας και Δηµοκρατίας της Ιρλανδίας, κατά τρόπο που θα σέβεται
τη συνταγµατική και οικονοµική ακεραιότητα του Ηνωµένου Βασιλείου αλλά και την
αυτονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οικονοµική εταιρική σχέση
Στο πλαίσιο της κατάρτισης µιας νέας εµπορικής σχέσηςτο Ηνωµένο Βασίλειο και η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διασφάλιση της συνεχιζόµενης
και απρόσκοπτης πρόσβασης αγαθών στις αγορέςεκατέρωθεν.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Βρετανική κυβέρνηση προτείνει τη δηµιουργία
µιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών για αγαθά.
Αυτή η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών θα προστατεύει τις ολοκληρωµένες
αλυσίδες εφοδιασµού και τις διαδικασίες παραδόσεων κατά παραγγελία που
έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρο το ΗΒ και την ΕΕ τα τελευταία 40 χρόνια και από τις
οποίες εξαρτώνται θέσεις εργασίας και ο βιοπορισµός εργαζοµένων, διασφαλίζοντας
την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων και στο ΗΒ και στην ΕΕ βάσει των
υφιστάµενων αλυσίδων αξίας και εφοδιασµού τους. Έτσι, θα αποτραπεί η ανάγκη
εφαρµογής τελωνειακών και κανονιστικών ελέγχων στα σύνορα και οι επιχειρήσεις
δεν θα υπόκεινται σε δαπανηρές τελωνειακές διασαφήσεις. Ταυτόχρονα
προβλέπει ότι τα αγαθά θα υποβάλλονται σε έλεγχο και θα λαµβάνουν έγκριση µία
φορά, σε µία από τις δύο πλευρές, και µετά θα διατίθενται στις αγορές και των δύο
πλευρών.
Ως αποτέλεσµα, η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών για τα αγαθά θα εξασφαλίζει την
τήρηση των κοινών δεσµεύσεων του Ηνωµένου Βασιλείου και της ΕΕ
απέναντι στην Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία συνολικά στην µελλοντική τους
σχέση .
Αποτρέπεται, η εφαρµογή «σκληρών συνόρων» ανάµεσα στην Βόρεια Ιρλανδία και
την Ιρλανδία, χωρίς να πλήττεται η εσωτερική αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου και µε
απόλυτο σεβασµό προς την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, της τελωνειακής
ένωσης και του κανονιστικού πλαισίου της.
Αυτές οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις για τα αγαθά πρέπει να συνδυαστούν µε νέες
ρυθµίσεις για τις τις υπηρεσίες και την ψηφιακή τεχνολογία, παρέχοντας στο
Ηνωµένο Βασίλειο την ελευθερία να χαράξει τη δική του πορεία στους τοµείς που
είναι πιο σηµαντικοί για την την οικονοµία του. Η Βρετανική κυβέρνηση επιθυµεί να
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ελαχιστοποιήσει τους νέους εµπορικούς φραγµούς µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου
και της ΕΕ και ευελπιστεί ότι και οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν για να τους
περιορίσουν περαιτέρω µε την πάροδο του χρόνου. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι
προφανώς θα υπάρξουν περισσότεροιφραγµοί στην πρόσβαση του Ηνωµένου
Βασιλείου στην αγορά της ΕΕ σε σχέση µε το σηµερινό καθεστώς.
Τέλος, µια τέτοια βαθιά σχέση πρέπει να υποστηρίζεται από διατάξεις, οι οποίες θα
παρέχουν διαβεβαιώσεις και στις δύο πλευρές ότι οι εµπορικές συναλλαγές που
θα καλύπτονται, θα είναι ανοικτές και δίκαιες. Εποµένως, η Βρετανική κυβέρνηση
προτείνει αµοιβαίες δεσµεύσεις µε τις οποίες θα διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις του
Ηνωµένου Βασιλείου θα συνεχίσουν να ανταγωνίζονται δίκαια στις αγορές της ΕΕ,
ενώ το ίδιο ακριβώς θα ισχύει και για τις επιχειρήσεις της ΕΕ που λειτουργούν στο
Ηνωµένο Βασίλειο.
Στη βάση αυτή, το όραµα της Βρετανικής κυβέρνησης είναι µια οικονοµική
συνεργασία που θα περιλαµβάνει:
• έναν κοινό κώδικα κανόνων σχετικά µε τα αγαθά, συµπεριλαµβανοµένων των
αγροδιατροφικών προϊόντων , ο οποίος θα καλύπτει µόνο τους κανόνες που
απαιτούνται για απρόσκοπτο διασυνοριακό εµπόριο. Αυτό σηµαίνει ότι το Ηνωµένο
Βασίλειο θα δεσµεύεται εκ των προτέρων βάσει συνθηκών για διαρκή εναρµόνιση µε
τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ, µε όλους τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το
Κοινοβούλιο ή από τα αποκεντρωµένα νοµοθετικά όργανα.
• συµµετοχή του Ηνωµένου Βασιλείου στους οργανισµούς της ΕΕ που
αδειοδοτούν αγαθά σε τοµείς υψηλούβαθµού ρύθµισης –τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφάλειας της
Αεροπορίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων– µε την υποχρέωση να
δεσµεύεται από τους κανόνες αυτών των οργανισµών και να συµβάλλει στις σχετικές
δαπάνες, βάσει νέων ρυθµίσεων που θα αναγνωρίζουν τη συµµετοχή του Ηνωµένου
Βασιλείου ως µη κράτος-µέλος.
• τη σταδιακή εισαγωγή µιας νέας Διευρυµένης Τελωνειακής Συµφωνίας που θα
εξαλείψει την ανάγκη για τελωνειακούς ελέγχους µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και
της ΕΕ σαν να επρόκειτο για κοινά τελωνειακά εδάφη. Το Ηνωµένο Βασίλειο θα
µπορεί έτσι να ελέγχει το κόστος των εµπορικών συναλλαγών του µε τις υπόλοιπες
χώρες του κόσµου και να διασφαλίζει ότι θα επιβάλλονται δίκαιες ή και µηδενικές
χρεώσεις σε επιχειρήσεις. Η συµφωνία θα ξεκινήσει να εφαρµόζεται σταδιακά
καθώς αµφότερα τα µέρη θα ολοκληρώνουν τις απαραίτητες προετοιµασίες.
• σε συνδυασµό µε την απουσία δασµών στα αγαθά, οι ρυθµίσεις αυτές θα
αποτρέπουν τυχόν νέες τριβές στα σύνορα και θα προστατεύουν τις ολοκληρωµένες
αλυσίδες εφοδιασµού που καλύπτουν το ΗΒ και την ΕΕ, διασφαλίζοντας τις θέσεις
εργασίας και τον βιοπορισµό των εργαζοµένων.
• νέες διευθετήσεις για υπηρεσίες και την ψηφιακή τεχνολογία, µε ρυθµιστική
ελευθερία στους τοµείς που είναι σηµαντικοί για τη βρετανική οικονοµία η οποία
βασίζεται στον τοµέα των υπηρεσιών,διασφαλίζοντας έτσι ότι το Ηνωµένο Βασίλειο

Η µελλοντική σχέση ανάµεσα στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση

θα είναι σε θέση να αξιοποιεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις βιοµηχανίες του
µέλλοντος σύµφωνα µε τη σύγχρονη βιοµηχανική στρατηγική του, ενώ παράλληλα
θα αναγνωρίζουν ότι το Ηνωµένο Βασίλειο και η ΕΕ δεν θα έχουν τα σηµερινά
επίπεδα πρόσβασης στις µεταξύ τους αγορές.
• νέες οικονοµικές και ρυθµιστικές διευθετήσεις σχετικά µε τις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες, µε στόχο τη διατήρηση αµοιβαίων πλεονεκτηµάτων που παρέχουν οι
ολοκληρωµένες αγορές, και την προστασία της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας,
λαµβάνοντας υπόψη το δικαίωµα του Ηνωµένου Βασιλείου και της ΕΕ να ελέγχουν
την πρόσβαση στις αντίστοιχες αγορές τους – και επισηµαίνοντας ότι οι εν λόγω
διευθετήσεις δεν θα είναι αντιγραφή του καθεστώτος «passporting».
• συνέχιση της συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας και των µεταφορών –
διατηρώντας την ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Ιρλανδία και την
Ιρλανδία, επιδιώκοντας ευρεία συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας,
αναπτύσσοντας συµφωνίες αεροµεταφορών και διευρύνοντας τις αµοιβαίες
συµφωνίες µεταξύ των οδικών µεταφορέων εµπορευµάτων και επιβατών.
• ένα νέο πλαίσιο που θα σέβεται τον έλεγχο των συνόρων του Ηνωµένου
Βασιλείου και θα επιτρέπει στους πολίτες του ΗΒ και της ΕΕ να συνεχίζουν να
ταξιδεύουν από και προς το ΗΒ και θα διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις και οι
επαγγελµατίες θα εξακολουθούν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους –
λαµβάνοντας υπόψη τυχόν µελλοντικές ρυθµίσεις που θα θεσπίσει το Ηνωµένο
Βασίλειο για άλλους εµπορικούς εταίρους, και
• υπό το πρίσµα της εµβέλειας αυτής της εταιρικής σχέσης, δεσµευτικές διατάξεις
που θα εγγυώνται ένα ανοιχτό και δίκαιο εµπορικό περιβάλλον, µε τη δέσµευση
για την εφαρµογή ενός κοινού κώδικα κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, τη
θέσπιση συµφωνιών συνεργασίας µεταξύ ρυθµιστικών αρχών για τον ανταγωνισµό
και µε τη συµφωνία για τη διατήρηση των υψηλών προτύπων µέσω διατάξεων που
θα αποτρέπουν την υποβάθµισή τους σε τοµείς όπως οι κανόνες για το περιβάλλον
και την απασχόληση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχυρές εγχώριες δεσµεύσεις του
Ηνωµένου Βασιλείου.
Συνολικά, σύµφωνα µε αυτήν την εταιρική σχέση, το Ηνωµένο Βασίλειο και η ΕΕ
καλούνται να τηρούν τις δεσµεύσεις τους έναντι της Βόρειας Ιρλανδίας και της
Ιρλανδίας µέσω των συνολικών µελλοντικών συνεργασιών τους:
προστατεύοντας τη συνταγµατική και οικονοµική ακεραιότητα του Ηνωµένου
Βασιλείου, τηρώντας το γράµµα και το πνεύµα της συµφωνίας του Μπέλφαστ
(«Συµφωνία της Μεγάλης Παρασκευής») και διασφαλίζοντας ότι δεν θα προκύψει η
ανάγκη για την εφαρµογή του λειτουργικού νοµικού κειµένου της λύσης δικτύου
ασφαλείας (backstop), το οποίο θα συµφωνηθεί ανάµεσα στο Ηνωµένο Βασίλειο και
την ΕΕ ως µέρος της συµφωνίας αποχώρησης.
Οι Βρετανικές προτάσεις είναι φιλόδοξες αλλά ταυτόχρονα εφαρµόσιµες και
εκφράζουν απόλυτα το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος, καθώς σέβονται
πλήρως την εθνική κυριαρχία του Ηνωµένου Βασιλείου αλλά και την
αυτονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας στο Κοινοβούλιο το δικαίωµα

Η µελλοντική σχέση ανάµεσα στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση

να αποφασίζει ποια νοµοθεσία θα υιοθετήσει στο µέλλον. Βεβαίως, οι βρετανικές
προτάσεις αναγνωρίζουν ότι θα , ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι θα µπορούσαν να
υπάρξουν επιπλοκές σε τοµείς που προϋπήρχε κοινός κώδικας κανόνων.
Εν ολίγοις, η πρόταση αυτή αποτελεί ένα δίκαιο και ρεαλιστικά ισορροπηµένο
πλαίσιο για τις µελλοντικές εµπορικές σχέσεις µεταξύ Ηνωµένου Βασιλείου και ΕΕ,
το οποίο θα προστατεύει τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήµατα των εργαζοµένων και
θα αποφέρει αποτελέσµατα που θα είναι όντως προς το συµφέρον και των δύο
πλευρών.

Εταιρική σχέση στον τοµέα της ασφάλειας
Η ασφάλεια της Ευρώπης υπήρξε και θα παραµείνει συνυφασµένη µε την ασφάλεια
του Ηνωµένου Βασιλείου και, ως εκ τούτου, η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για την
άνευ όρων προστασία της.
Στη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για την ένταξή του στην ΕΕ, το Ηνωµένο
Βασίλειο είχε συνεργαστεί µε όλα τα κράτη-µέλη για την ανάπτυξη µιας
σηµαντικής σειράς εργαλείων που υποστηρίζουν τις συνδυασµένες
επιχειρησιακές δυνατότητες του ΗΒ και της ΕΕ και συµβάλλουν στην προστασία
των πολιτών. Το Ηνωµένο Βασίλειο και η ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν τη συνεργασία
τους σε αυτόν τον τοµέα, ώστε να µη δηµιουργηθούν κενά στην επιχειρησιακή
ικανότητα µετά την αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου.
Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν θα συµµετέχει πλέον στις κοινές πολιτικές της ΕΕ όσον
αφορά τους τοµείς της εξωτερικής πολιτικής, της άµυνας, της ασφάλειας, της
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Αντ αυτού, η Βρετανική κυβέρνηση
προτείνει µια νέα εταιρική σχέση για την ασφάλεια, µε την οποία θα διατηρηθεί η
στενή συνεργασία των δύο µερών, καθώς οι διαρκώς µεταβαλλόµενες
παγκόσµιες συνθήκες θέτουν νέες απειλές τόσο για το Ηνωµένο Βασίλειο όσο
και για την ΕΕ.
Σε αυτήν τη βάση, το όραµα της Βρετανικής κυβέρνησης είναι µια εταιρική σχέση
ασφάλειας που θα περιλαµβάνει:
• διατήρηση των υφιστάµενων επιχειρησιακών δυνατοτήτων που αναπτύσσουν το
Ηνωµένο Βασίλειο και η ΕΕ για την προστασία των πολιτών τους,
συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας των υπηρεσιών να µοιράζονται κρίσιµα
δεδοµένα και πληροφορίες, καθώς και της πρακτικής συνεργασίας για τη διερεύνηση
σοβαρών εγκληµατικών υποθέσεων και υποθέσεων τροµοκρατίας. Η συνεργασία θα
πραγµατοποιείται βάσει των υφιστάµενων εργαλείων και µέτρων και µε την
τροποποίηση νοµοθετικών διατάξεων και επιχειρηµατικών πρακτικών όπως
απαιτείται και όπως θα συµφωνηθεί για τη διασφάλιση της λειτουργικής συνοχής
µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και της ΕΕ.
• συµµετοχή του Ηνωµένου Βασιλείου σε βασικούς οργανισµούς, όπως η
Europol και η Eurojust, παρέχοντας έτσι έναν αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο
ανταλλαγής εµπειρογνωµοσύνης και πληροφοριών, µε τους αξιωµατούχους των
υπηρεσιών και τους νοµικούς εµπειρογνώµονες να συνεργάζονται στενά
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προκειµένου να µπορούν να συντονίζουν γρήγορα επιχειρήσεις και δικαστικές
διαδικασίες, αναγνωρίζοντας τους κανονισµούς των εν λόγω οργανισµών και
συµβάλλοντας στο κόστος τους βάσει νέων ρυθµίσεων µε τις οποίες το Ηνωµένο
Βασίλειο θα αναγνωρίζεται ως µη κράτος-µέλος.
• ρυθµίσεις για τον συντονισµό σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής, άµυνας και
ανάπτυξης, µε από κοινού λήψη ενεργειών για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων
επιτακτικών παγκόσµιων προκλήσεων για τις οποίες είναι πιο αποτελεσµατική η
ταυτόχρονη συνεργασία, και µε την αδιάλειπτη αξιοποίηση των σηµαντικών πόρων,
της εµπειρογνωµοσύνης, των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών και των
δυνατοτήτων προστασίας και προώθησης των ευρωπαϊκών αξιών που διαθέτει το
Ηνωµένο Βασίλειο.
• κοινή ανάπτυξη ικανοτήτων, υποστηρίζοντας την επιχειρησιακή
αποτελεσµατικότητα και διαλειτουργικότητα των στρατιωτικών δυνάµεων του
Ηνωµένου Βασιλείου και της ΕΕ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής αµυντικής βιοµηχανίας και παρέχοντας τα µέσα για την αντιµετώπιση
υφιστάµενων και µελλοντικών απειλών και
• ευρύτερη συνεργασία, µε την υιοθέτηση µιας προσέγγισης για την αντιµετώπιση
των αιτιών της παράνοµης µετανάστευσης που θα λαµβάνει υπόψη το σύνολο της
διαδροµής των µεταναστών, την καθιέρωση ενός στρατηγικού διαλόγου για την
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη θέσπιση ενός πλαισίου στήριξης της συνεργασίας
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, την παροχή υποστήριξης και
εµπειρογνωµοσύνης σε θέµατα πολιτικής προστασίας και την από κοινού εργασία
για την υγειονοµική ασφάλεια.

Συνεργασία εγκάρσιας προσέγγισης και άλλα είδη συνεργασιών
Τέλος, η κυβέρνηση πιστεύει ότι οι µελλοντικές σχέσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν
τοµείς συνεργασίας πέρα από τις δύο βασικές εταιρικές σχέσεις, οι οποίοι
εξακολουθούν να έχουν ζωτική σηµασία για το Ηνωµένο Βασίλειο και την ΕΕ. Σε
αυτούς περιλαµβάνονται τα εξής:
• η προστασία των προσωπικών δεδοµένων, διασφαλίζοντας µια µελλοντική
σχέση που θα διευκολύνει τη συνεχή ελεύθερη ροή δεδοµένων για την υποστήριξη
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της συνεργασίας στον τοµέα της ασφάλειας
και θα µεγιστοποιεί την προστασία για τις επιχειρήσεις.
• συλλογικές προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση και βελτίωση της ζωής των
ανθρώπων εντός και εκτός των συνόρων της Ευρώπης, µε την καθιέρωση
συνεργατικών συµφωνιών στην επιστήµη και την καινοτοµία, τον πολιτισµό και την
εκπαίδευση, την ανάπτυξη και τη διεθνή δράση, την έρευνα και την ανάπτυξη στον
τοµέα της άµυνας και τα διαστηµικά προγράµµατα, ώστε το ΗΒ και η ΕΕ να µπορούν
να συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε αυτούς τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων
των συνεργασιών µέσω προγραµµάτων της ΕΕ, όπου το Ηνωµένο Βασίλειο θα έχει
την ανάλογη χρηµατοδοτική συνεισφορά και
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• η αλιεία, µε τη θέσπιση νέων ρυθµίσεων για τις ετήσιες διαπραγµατεύσεις σχετικά
µε την πρόσβαση στα ύδατα και την κατανοµή των αλιευτικών δυνατοτήτων µε βάση
πιο δίκαιες και πιο επιστηµονικές µεθόδους – ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο θα είναι
πλέον ένα ανεξάρτητο παράκτιο κράτος.

Ένα πρακτικό Brexit
Προκειµένου να διασφαλιστούν οι πρακτικές λύσεις που απαιτούνται για την
ευηµερία του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατηρηθεί η
ασφάλεια των πολιτών τους, και οι δύο πλευρές θα πρέπει να είναι σίγουρες ότι
µπορούν να εµπιστεύονται και να βασίζονται στις αµοιβαίες δεσµεύσεις που
έχουν αναλάβει από κοινού.
Για την υποστήριξη αυτής της µελλοντικής σχέσης, η Βρετανική κυβέρνηση προτείνει
κοινές θεσµικές ρυθµίσεις που θα προβλέπουν την κατάλληλη δηµοκρατική
λογοδοσία, θα επιτρέπουν την ανάπτυξη της σχέσης µε την πάροδο του χρόνου και
την αποτελεσµατική της διαχείριση και θα επιτρέπουν και στις δυο πλευρές να
αντιµετωπίζουν τα ζητήµατα εάν και όποτε προκύπτουν.
Αυτές οι ρυθµίσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να λάβουν τη µορφή µιας Συµφωνίας
Σύνδεσης, διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα της νέας κατάστασης, προς όφελος
των πολιτών του ΗΒ και της ΕΕ τώρα αλλά και στο µέλλον.
Θα προβλέπουν έναν τακτικό διάλογο µεταξύ ηγετών και υπουργών του
Ηνωµένου Βασιλείου και της ΕΕ, ανάλογα µε το βάθος της µελλοντικής σχέσης και
αναγνωρίζοντας τη σηµασία της παγκόσµιας θέσης της άλλης πλευράς.
Θα ενισχύουν την οµαλή λειτουργία της σχέσης, υποστηρίζοντας τις διάφορες
µορφές ρυθµιστικής συνεργασίας που θα έχουν. Στα θέµατα όπου το ΗΒ έχει
αναλάβει δεσµεύσεις έναντι της ΕΕ, ακόµη και σε εκείνους τους τοµείς όπου η
κυβέρνηση προτείνει το Ηνωµένο Βασίλειο να παραµείνει συµβαλλόµενο µέρος σε
έναν κοινό κώδικα κανόνων, θα υπάρχει µια σαφής διαδικασία επικαιροποίησης των
σχετικών κανόνων, µε σεβασµό στην εθνική κυριαρχία του Ηνωµένου Βασιλείου και
µε πρόβλεψη για κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Οι ρυθµίσεις θα περιλαµβάνουν ισχυρά και κατάλληλα µέσα για την επίλυση
διαφορών, όπως µέσω µιας κοινής επιτροπής και σε πολλούς τοµείς µέσω µιας
δεσµευτικής ανεξάρτητης διαιτησίας, αναγνωρίζοντας βάσει µιας κοινής διαδικασίας
αναφοράς τον ρόλο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπεύθυνου για
την ερµηνεία των ευρωπαϊκών κανόνων, αλλά µε βάση την αρχή ότι το δικαστήριο
ενός µέρους δεν θα θεωρείται αρµόδιο για την επίλυση διαφορών µεταξύ των δύο
µερών.
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Θα εξασφαλίζουν ότι τόσο το Ηνωµένο Βασίλειο όσο και η ΕΕ ερµηνεύουν τους
κανόνες µε συνέπεια, επιβάλλοντας την αναγνώριση των δικαιωµάτων που
ισχύουν στο Ηνωµένο Βασίλειο από τα δικαστήρια του Ηνωµένου Βασιλείου και στην
ΕΕ από τα δικαστήρια της ΕΕ, µε τη δέσµευση ότι τα δικαστήρια του Ηνωµένου
Βασιλείου θα δίνουν τη δέουσα προσοχή στη νοµοθεσία της ΕΕ µόνο στους τοµείς
όπου το Ηνωµένο Βασίλειο θα εξακολουθεί να εφαρµόζει έναν κοινό κώδικα
κανόνων.
Τέλος, οι ρυθµίσεις αυτές θα παρέχουν ευελιξία, επιτρέποντας στο Ηνωµένο
Βασίλειο και την ΕΕ να αναθεωρούν τη σχέση συνεργασίας τους, ώστε να
ανταποκρίνονται και να προσαρµόζονται στις µεταβαλλόµενες συνθήκες και τις
προκλήσεις που προκύπτουν.

Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον
Η Βρετανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η πρόταση για ένα πρακτικό Brexit αρχών
είναι σωστή για το Ηνωµένο Βασίλειο αλλά και για την ΕΕ.
Σέβεται και κάνει πράξη το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα ότι το Ηνωµένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς να
αποχωρήσει από την Ευρώπη και αναπτύσσοντας µια νέα ισορροπία
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, δίκαιη και για τις δύο πλευρές.
Σύµφωνα µε το πνεύµα του άρθρου 50 και τη δέσµευση των δύο πλευρών όσον
αφορά την αρχή ότι «τίποτα δεν συµφωνείται µέχρι να συµφωνηθούν τα πάντα», η
συµφωνία αποχώρησης και το πλαίσιο για τη µελλοντική σχέση είναι άρρηκτα
συνδεδεµένα και πρέπει να ολοκληρωθούν ταυτόχρονα.
Και οι δύο πλευρές χρειάζεται να στρέψουν την προσοχή τους στη µετατροπή του
«µελλοντικού πλαισίου» σε νοµικό κείµενο το συντοµότερο δυνατό, πριν
επικυρώσουν τις δεσµευτικές συµφωνίες ώστε να το θέσουν σε εφαρµογή, έχοντας
ως στόχο τη διασφάλιση µιας οµαλής και ελεγχόµενης µετάβασης από την περίοδο
εφαρµογής στη µελλοντική σχέση.
Βάσει αυτής της πρότασης, η Βρετανική κυβέρνηση έχει αναθέσει στη
διαπραγµατευτική οµάδα του Ηνωµένου Βασιλείου να συνεχίσει τις συνοµιλίες
της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκοντας την επίτευξη µιας ουσιαστικής
συµφωνίας σχετικά µε το µελλοντικό πλαίσιο παράλληλα µε τη συµφωνία
απόσυρσης στη διάρκεια του έτους.

