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Brèxit
Missatge
La millor opció per al Regne Unit, i pel conjunt de la UE, és la continuïtat dins l’Europa dels
28. Deixar la UE significa privar als ciutadans de tota una sèrie de drets, com la llibertat de
circulació, i dificulta l’accés a un mercat de més de 500 milions de consumidors.

Context
•

El 23 de juny de 2016, el 51,9% dels electors del Regne Unit van votar a favor de sortir de la
UE.

•

El 29 de març de 2017, el Regne Unit va invocar finalment l'article 50 TUE comunicant
oficialment al President del Consell Europeu la seva intenció de sortir de la UE.

•

El 29 d'abril de 2017, el Consell Europeu adopta les directrius per a les negociacions i decideix
que enfocar les negociacions en dues etapes. En primer lloc, es discutirà la retirada i, quan hi
hagi avenços suficients, es podrà iniciar la discussió sobre les bases de la futura relació.
Tanmateix, l'acord sobre el futur només es podrà negociar una vegada que el Regne Unit surti
de la UE.

•

A més dels mecanismes per assegurar una retirada ordenada (per exemple, què succeeix amb
un cas pendent al TJUE en el moment de la retirada), el Consell Europeu decideix incloure a
l’acord un capítol sobre els drets dels ciutadans (què passa amb els ciutadans britànics que
resideixen a la UE27 en el moment de Brexit i viceversa), un altre sobre l’acord financer i un
protocol sobre Irlanda del Nord (com protegir l'Acord de Divendres Sant dins l’acord de
retirada). A banda, a petició del Regne Unit, es va incloure un capítol sobre les condicions d'un
període de transició.

•

També a petició del Regne Unit, la UE27 va acceptar adjuntar una declaració política sobre la
futura relació a l’acord de retirada. La declaració política hauria d'haver facilitat que May
obtingués una majoria a Westminster, especialment entre els Tories, que veien amb mals ulls el
fet d’haver de pagar “la factura” sense tenir cap garantia sobre la futura relació. Malgrat tot,
Westminster va votar en contra de l'acord en dues ocasions.

•

Com a part de la solució, el Regne Unit està obligat a romandre en una unió duanera amb la
UE, llevat que l’acord sobre la futura relació resolgui la qüestió de la frontera a Irlanda. La
principal preocupació dels hard brexiters és que mantenir-se en una unió duanera impediria que
el Regne Unit signés els seus propis acords comercials.

•

Segons l'article 50 TUE, les negociacions de retirada s'han de dur a terme en dos anys, tret que
el Consell Europeu decideixi per unanimitat prorrogar aquest període. El període expirava el 29
de març, però el Consell Europeu ha prorrogat en dues ocasions aquesta data.

•

En l’actualitat, la sortida està prevista pel 31 d’octubre, a no ser que es ratifiqui l’acord abans
d’aquesta data. La prorroga, que té com a objectiu donar més temps al Regne Unit per trobar
una majoria que doni suport a l’acord, va condicionada a què el govern del Regne Unit
compleixi amb la seva obligació d’organitzar eleccions al Parlament Europeu.

•

Durant aquest període no és reobrirà l’acord de retirada ni s’iniciaran les negociacions per
l’acord de la futura relació. En canvi, la UE sí que està disposada a reobrir el text de la
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declaració política, sempre que la nova proposta no traspassi les línies vermelles de la UE27
(respecte a la integritat del Mercat Únic, indivisibilitat de les 4 llibertats -lliure circulació de
persones, bens, serveis i capitals- i autonomia en la presa de decisions de la UE).

Dades
•

El 51,9% dels electors del Regne Unit van votar a favor de sortir de la UE.

•

La participació va ser del 71,8%.

•

Resultats per territoris: Anglaterra (leave, 53,4%), Gal·les (leave, 52,5%), Escòcia (remain,
62%), Irlanda del Nord (remain, 55,8%), Gibraltar (remain, 95%).

Aspectes clau
•

La millor opció per al Regne Unit, i pel conjunt de la UE, és la continuïtat dins l’Europa
dels 28. Deixar la UE significa privar als seus propis ciutadans de tota una sèrie de drets,
especialment la possibilitat de viure i treballar lliurement dins el territori de la UE mitjançant la
llibertat de circulació. D’altra banda, significa dificultar l’accés a un mercat únic de més de 500
milions de consumidors. L'economia britànica ha sofert fortament durant els últims 2 anys de
negociacions de retirada, i el cop serà molt més gran després de la data efectiva de sortida.

•

El Brèxit és una història de despropòsits. Ha quedat clar que els partidaris de la sortida del
Regne Unit no disposaven de cap pla ni probablement eren conscients de totes les
conseqüències d’una decisió plantejada massa sovint en termes populistes.

•

El rebuig de l’acord a Westminster, un autèntic revés per al govern conservador de May.
El govern britànic és incapaç de construir una majoria al voltant d’un text raonable, que donava
pas a una sortida ordenada i que respectava el mandat del referèndum del 2016.

•

La sortida del Regne Unit de la UE posa en perill els Acords de Divendres Sant. La
pertinença a la Unió Europea ha permès la desaparició d’una frontera dins d’Irlanda, ha
propiciat la cooperació entre el Nord i el Sud i ha assegurat que totes els ciutadans del Nord, ja
siguin nacionals britànics com irlandesos, gaudeixin dels mateixos drets.

•

S’està forçant Escòcia a sortir de la Unió contra la seva voluntat. Cal recordar que els
escocesos van votar majoritàriament a favor de quedar-se a la UE i que el govern britànic els ha
exclòs durant les negociacions.

Propostes
1.

La prioritat és evitar una sortida sense acord, per totes les incerteses que això podria
comportar.

2.

Cal treballar una majoria entre els diferents partits a Westminster que podria comportar una
revisió de la declaració política per mantenir el Regne Unit en una unió duanera amb al UE i,
posteriorment, cal convocar un segon referèndum on la ciutadania pugui decidir entre
sortir amb aquest acord o quedar-se a la Unió Europea.

3.

En qualsevol cas, la UE ha de vetllar perquè no es posin en perill els acords de pau
d’Irlanda del Nord ni els drets del ciutadans europeus que resideixen al Regne Unit i dels
britànics que resideixen a la UE27.

