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ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του ΙΚΥ/ Ελληνικής Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 σχετικά με το σχέδιο δράσης
έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής λόγω του αυξανόμενου κινδύνου αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου του 2019 χωρίς συμφωνία
(σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία») παρατηρούνται τα ακόλουθα σύμφωνα
με το από 30/01/2019 Δελτίο Τύπου της Επιτροπής (http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-19-743_el.htm):
Με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτει
η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ των 27 είναι και
θα παραμείνει πλήρως λειτουργικό μετά την αποχώρηση. Ο στόχος και η
προτεραιότητα της Επιτροπής εξακολουθεί να είναι η κύρωση της συμφωνίας
αποχώρησης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και οι εθνικές και κοινοτικές αρχές,
πρέπει να προετοιμαστούν για δύο πιθανά βασικά σενάρια:


αν η συμφωνία αποχώρησης κυρωθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, το δίκαιο
της ΕΕ θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από
την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή μετά από μεταβατική περίοδο 21 μηνών. Η
συμφωνία αποχώρησης περιλαμβάνει τη δυνατότητα μίας μόνο παράτασης της
μεταβατικής περιόδου το πολύ κατά ένα ή δύο έτη·



αν η συμφωνία αποχώρησης δεν κυρωθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, δεν θα
υπάρξει μεταβατική περίοδος και το δίκαιο της ΕΕ θα παύσει να ισχύει ως προς
το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από τις 30 Μαρτίου 2019. Η περίπτωση
αυτή αναφέρεται ως σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία» ή «απότομης
διακοπής».

Τα προτεινόμενα μέτρα είναι συγκεκριμένα, περιορισμένα και έχουν στόχο την
αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων μιας «αποχώρησης χωρίς συμφωνία» ή
τη
διευκόλυνση
της
αναγκαίας
προσαρμογής
της
νομοθεσίας
(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_el,
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-andother-legal-acts_el)

1

Το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι ένα από τα εμβληματικά προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή πρότεινε έναν ειδικό κανονισμό για τη θέσπιση
μέτρων
και
την
αντιμετώπιση
έκτακτων
περιστατικών
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-65_en.pdf
και
https://ec.europa.eu/info/files/erasmus-plus_el) που θα επιτρέψουν στα περίπου
14.000 άτομα από την ΕΕ-27 τα οποία θα βρίσκονται σε κινητικότητα στο Ηνωμένο
Βασίλειο (μεταξύ άλλων φοιτητές, ασκούμενοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, νέοι εκπαιδευόμενοι και
εκπαιδευτικό προσωπικό) και περίπου 7.000 άτομα-συμμετέχοντες από το Ηνωμένο
Βασίλειο που θα βρίσκονται στην ΕΕ-27 να ολοκληρώσουν την περίοδο
κινητικότητας τους.
Η πρόταση/πράξη κανονισμού θα εφαρμοστεί στις εν εξελίξει δραστηριότητες
κινητικότητας Erasmus+ που αρχίζουν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι
Συνθήκες παύουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή σύμφωνα με το
ισχύον χρονοδιάγραμμα την 30 Μαρτίου 2019. Σε περίπτωση «αποχώρησης χωρίς
συμφωνία», η πρόταση αποβλέπει στη διευθέτηση αυτού του ζητήματος,
διασφαλίζοντας ότι, οι μετακινούμενοι στο εξωτερικό που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα Erasmus+ κατά τον χρόνο αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου θα
είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την κινητικότητα Erasmus+ και να συνεχίσουν να
λαμβάνουν τις σχετικές χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις.
Επομένως, η δέσμη μέτρων παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να τηρήσει τις
δεσμεύσεις της στην περίπτωση «αποχώρησης χωρίς συμφωνία», καθώς:
- οι νέοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν ξεκινήσει
να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ στις 30 Μαρτίου 2019 μπορούν να
ολοκληρώσουν τη μετακίνηση και διαμονή τους χωρίς διακοπή.
- οι δικαιούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου που τυγχάνουν χρηματοδότησης από την
Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πληρωμές για συμβάσεις που
έχουν υπογραφεί και αποφάσεις που έχουν ληφθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019,
υπό τον όρο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να εκπληρώνει τις
οικονομικές υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ και να
δέχεται τους αναγκαίους ελέγχους.
Οι Συχνές Ερωτήσεις παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις
της
πρότασης
και
καθοδηγούν
στα
σχετικά
νομικά
κείμενα.
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learnersongoing-erasmus-mobility-exchanges_en)

Περισσότερες πληροφορίες
 Ευρωπαϊκή Ένωση και BREXIT
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/membercountries/unitedkingdom_el
 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και BREXIT
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/brexit
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https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparednessseminars_el
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή και BREXIT
https://ec.europa.eu/info/brexit_el
https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/brexit_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019implementing-commissions-contingency-action-plan_el
 Επιτροπή και BREXIT - Διαπραγματεύσεις
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_el
 Ανακοινώσεις ετοιμότητας για το BREXIT
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_el
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20181213-contingency-ip_en.pdf
 Εκδόσεις, Reports και Studies για το BREXIT
https://publications.europa.eu/el/web/general-publications/brexit
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