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Στήλη επικαιρότητας Brexit

Έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική 
εταιρική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου

Στο παρόν τεύχος:



Από τις αρχές του 2018, το ΚΔΕΟΔ, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δη-

μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υλοποιεί ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 'διδυμο-

ποίησης' (twinning) με τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν στον τομέα των ενδο-

ομιλικών συναλλαγών και της καταπολέμησης της φοροαποφυγής, ένα ιδιαί-

τερα ενδιαφέρον αντικείμενο που πρόσφατα απασχόλησε τη νομική επικαιρό-

τητα με αφορμή τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρίες, όπως η Apple, η Starbucks, η Amazon και η Fiat.

Λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι έκτακτες υγειονο-

μικές συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού οδήγησαν στην πραγματοποί-

ηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέ-

σω τηλεδιάσκεψης. 

Οι έλληνες εμπειρογνώμονες του προγράμματος συμμετείχαν στις τηλεδια-

σκέψεις που αφορούσαν τα εξής αντικείμενα:

Ενίσχυση του Υπουργείου Φορολογίας της Δημοκρατίας 
του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα ενδο-ομιλικών συναλλαγών 
και στην ανάπτυξη μέτρων κατά της φοροαποφυγής

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - Α ΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ανάπτυξη ικανοτήτων για την εφαρμογή ελέγχου ενδο-ομιλικών συ-

ναλλαγών

εξειδικευμένη εκπαίδευση στη διεθνή φορολογία 

ζητήματα διεθνούς φορολογίας με έμφαση στη βιομηχανία πετρε-

λαίου και φυσικού αερίου

ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου στον τομέα των ενδο-

ομιλικών συναλλαγών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ



Από τον Σεπτέμβριο του 2019, το ΚΔΕΟΔ, σε συνεργασία με τον ιταλικό φορέα Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), τον ελληνικό Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

(ΟΠΙ), καθώς και με εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, υλοποιεί στο Αζερμπαϊτζάν 

πρόγραμμα διδυμοποίησης στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα της 

προστασίας και διαχείρισης των σχετικών δικαιωμάτων στον χώρο των ψηφιακών δικτύων. 

Κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου - Απριλίου 2020, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συν-

θηκών της πανδημίας του κορονοϊού, όλες οι αποστολές του προγράμματος πραγματοποιή-

θηκαν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας webex.

Ειδικότερα οι εμπειρογνώμονες του προγράμματος, κ.κ. Δημήτριος Τσώλης, επίκουρος 

καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Dimiter Gantchev, αξιωματούχος του W.I.P.O. και 

Sophie Valais, στέλεχος του European Audiovisual Observatory συμμετείχαν στην διαδικτυα-

κή διεξαγωγή των εξής αποστολών:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

Ενδυνάμωση της Θεσμικής Ικανότητας της Διεύθυνσης Πνευματικής
Ιδιοκτησίας σχετικά με τη Διαχείριση και την Προστασία 
των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στα Ψηφιακά Δίκτυα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - Α ΠΡΙΛΙΟΥ 2020

2.2.1.8.: Development of technical specifications for high-level software 

architecture, incorporating data storage, data management and user interface 

layers with specific requirements identified for each of the elements.

2.2.1.9.: Development of technical specifications to design the software to 

support data management, data protection and preservation across the 

repository infrastructure

4.1.20.1.: Identification of training needs in the Beneficiary Country 



Brexit

Μετά την έγκριση από το Συμβούλιο των οδηγιών διαπραγμάτευσης για τη μελλοντική εται-
ρική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, στις 2 Μαρτίου 2020 ξεκίνησαν στις Βρυξέλλες οι πρώ-
τες επίσημες συνομιλίες. Η συνάντηση του διαπραγματευτή της Ένωσης, κ. Μισέλ Μπαρνιέ, 
και του Βρετανού ομολόγου, κ. Ντέιβιντ Φροστ, σήμανε την έναρξη του πρώτου γύρου των 
διαπραγματεύσεων με αντικείμενο, κυρίως, τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και τους 
όρους ανταγωνισμού, τον μηχανισμό επίλυσης των διαφορών στο πλαίσιο μελλοντικής συμ-
φωνίας και την αλιεία.

Στις 18 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο νομικής συμφωνίας βάσει των εγκρι-
θεισών οδηγιών διαπραγμάτευσης και σε συνέχεια της πολιτικής διακήρυξης που είχε συμ-
φωνηθεί μεταξύ ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου τον Οκτώβριο του 2019. Το εν λόγω σχέδιο καλύ-
πτει όλους τους τομείς των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου και 
της οικονομικής συνεργασίας, της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις, της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της Ένωσης, 
καθώς και άλλων θεματικών τομέων συνεργασίας. Στόχος είναι η σύναψη μιας συνολικής 
εταιρικής σχέσης εντός της μεταβατικής περιόδου, η οποία θα έχει τη μορφή συμφωνίας 
σύνδεσης και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γενικές οικονομικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις 
στον τομέα της ασφάλειας. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, οι μελλοντικές εμπορικές συναλ-
λαγές μεταξύ των δύο μερών θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τους όρους του ΠΟΕ, οι οποίοι 
προβλέπουν ποσοστώσεις και δασμούς. Εξαιτίας της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, ο δεύ-
τερος γύρος των διαπραγματεύσεων, που είχε προγραμματιστεί για τις 18-20 Μαρτίου 2020 
στο Λονδίνο, ακυρώθηκε.

Στις 30 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησαν, μέ-
σω τηλεδιάσκεψης, την πρώτη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής σχετικά με την εκτέλεση 
και την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης. Η Μικτή Επιτροπή συμπροεδρεύεται από τον 
αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Maroš Šefčovič, και τον Βρετανό Καγκελάριο 
του Δουκάτου του Λάνκαστερ, κ. Michael Gove. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέρη 
τόνισαν τη σημασία της εφαρμογής από το Ηνωμένο Βασίλειο του Πρωτοκόλλου για την 
Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, ενώ η Επιτροπή δεσμεύθηκε να εργαστεί σε συνεργασία με τη 
βρετανική πλευρά προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Επιπλέον, 
αποφασίσθηκε η έναρξη του έργου των έξι Ειδικών Επιτροπών σε βασικούς τομείς εφαρμο-
γής της Συμφωνίας Αποχώρησης και, ειδικότερα, η άμεση προετοιμασία από την Ειδική Επι-
τροπή για την υλοποίηση του Πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία των αποφά-
σεων που καλείται να λάβει η Μικτή Επιτροπή αναφορικά με το Πρωτόκολλο πριν το τέλος 
της μεταβατικής περιόδου.

Έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων 
για τη μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου



Brexit

Κατόπιν, στις 15 Απριλίου 2020, οι δύο επικεφαλής διαπραγματευτές, κ.κ. Μισέλ Μπαρνιέ 
και Ντέιβιντ Φροστ, πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την αξιολόγηση της 
προόδου που σημειώθηκε κατά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων βάσει των νομικών 
κειμένων τα οποία ανταλλάχθηκαν και από τις δύο πλευρές. Οι δύο διαπραγματευτές συμ-
φώνησαν ότι είναι αναγκαία η εν μέσω κορωνοϊού συνέχιση των διαπραγματεύσεων, προ-
κειμένου να προκύψουν απτά και σημαντικά αποτελέσματα έως τον Ιούνιο 2020. Δεδομένης 
της συνεχιζόμενης κρίσης της πανδημίας, οι επόμενοι διαπραγματευτικοί γύροι συμφωνή-
θηκε να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο μεταξύ, οι δύο διαπραγματευτές εξέ-
φρασαν την ικανοποίησή τους για την πρώτη συνεδρίαση της Μεικτής Επιτροπής που έλαβε 
χώρα στις 30 Μαρτίου 2020 μεταξύ του Βρετανού Μ. Gove και του Αντιπροέδρου της Επιτρο-
πής, M. Šefčovič, και συμφώνησαν ότι η έγκαιρη και ορθή εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώ-
ρησης και του Πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία/Β. Ιρλανδία ήταν και παραμένει απόλυτη προ-
τεραιότητα.

Στην συνέχεια, έπειτα από έξι εβδομάδες αδράνειας, έλαβε χώρα από τις 20 έως τις 24 Απρι-
λίου 2020 ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασι-
λείου. Παρά το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την παράτα-
ση της μεταβατικής περιόδου πέραν του τέλους του Δεκεμβρίου 2020, κατέστη σαφές από 
πλευράς ΕΕ ότι οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν μόνον όταν υλοποιηθούν οι επιδιω-
κόμενοι στόχοι σε καίριους τομείς, με έμφαση στον ανταγωνισμό, την αποτελεσματική δια-
κυβέρνηση της μελλοντικής εταιρικής σχέσης και τη μελλοντική αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Μετά το πέρας του δευτέρου γύρου των διαπραγμα-
τεύσεων, ο Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε ότι ο στόχος επίτευξης παράλληλης προόδου σε όλους 
τους τομείς υλοποιήθηκε μόνον εν μέρει, ωστόσο ο γύρος αυτός επέτρεψε στις δύο πλευρές 
να εντοπίσουν τους τομείς εκείνους όπου οι απόψεις τους συγκλίνουν, τουλάχιστον σε τεχνι-
κό επίπεδο. Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση του Ηνωμένου Βασι-
λείου, το οποίο, ενώ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παράτασης της μεταβατικής περιόδου, 
επιβραδύνει τις συνομιλίες και επιμένει στην κατάρτιση ξεχωριστών συμφωνιών για καθέ-
ναν από τους επιμέρους τομείς. Ωστόσο, παρά τα σοβαρά προβλήματα που τέθηκαν, εκφρά-
στηκε αισιοδοξία ότι κατά τους προσεχείς μήνες οι δυσκολίες θα ξεπεραστούν με «πολιτική 
βούληση, ρεαλισμό και αμοιβαίο σεβασμό».

Η αποτίμηση της πραγματικής προόδου, που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις, αποφα-
σίστηκε ότι θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2020. Έως τότε απομένουν δύο γύροι διαπραγματεύ-
σεων, της 11ης Μαΐου και της 1ης Ιουνίου 2020, στους οποίους θα επιχειρηθεί να ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας Απο-
χώρησης. Ο Μισέλ Μπαρνιέ προσέθεσε ότι η τρέχουσα υγειονομική, οικονομική και κοινωνι-
κή κρίση την οποία διέρχεται η ΕΕ καθιστά επιτακτικότερο το καθήκον ΕΕ και Ηνωμένου Βα-
σιλείου να οικοδομήσουν μια φιλόδοξη συνεργασία μεταξύ τους.

Έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων 
για τη μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

