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Като се има предвид, че до оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 октомври 2019 г. остават 8 седмици, в
своето 6то съобщение относно готовността за Брексит [2] Европейската повтори призива си към всички заинтересовани страни в ЕС-27 да
се подготвят за оттегляне без споразумение. Това се казва в съобщение на пресслужбата на ЕК.
С оглед на продължаващата несигурност в Обединеното кралство относно ратифицирането на споразумението за оттегляне,
договорено с правителството на Обединеното кралство през ноември 2018 г., и на цялостната политическа ситуация в страната,
оттеглянето от ЕС без споразумение на 1 ноември 2019 г. остава реална, макар и нежелана, възможност.
Именно в този дух Европейската комисия публикува подробен контролен списък [3], за да помогне на предприятията, които търгуват с
Обединеното кралство, да извършат последните си приготовления. За основа на този списък служат предишни съобщения и 100
известия до заинтересованите страни, които обхващат широк кръг сектори.
В допълнение към това Комисията предложи на Европейския парламент и Съвета да бъдат направени целенасочени технически
корекции в продължителността на извънредните мерки в областта на транспорта в случай на оттегляне без споразумение. Комисията
също така предложи да бъдат повторени и през 2020 г. съществуващите договорености при извънредни ситуации за 2019 г. по
отношение на сектора на рибарството и на евентуалното участие на Обединеното кралство в бюджета на ЕС за 2020 г.
И накрая, Комисията предложи фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и Европейският фонд за приспособяване към глобализацията
да бъдат подготвени да подкрепят предприятията, работниците и държавите членки, които са най-силно засегнати от оттегляне без
споразумение. Европейският парламент и Съветът трябва да постигнат съгласие по тези предложения.
Тагове: Brexit [4]
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