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Brexit
bez
umowy,
który
–
zgodnie
z
deklaracjami
premier
Johnsona – jest planowanym przez Wielką Brytanię rozwiązaniem, zbliża
się
wielkimi
krokami.
Tymczasem
premier
Johnson
zaproponował
Przewodniczącemu
Rady
Europejskiej,
że
Wielka
Brytania
przyjmie umowę o wystąpieniu z UE pod warunkiem rezygnacji przez UE
z zabezpieczenia z możliwości powstania twardej granicy pomiędzy
Irlandią i Irlandią Północną, czyli tzw. mechanizmu backstop.Â Z
brytyjskiego punktu widzenia problemem jest fakt, że backstop mógłby
powodować pozostawanie Wielkiej Brytanii w unii celnej z UE przez
nieokreślony czas (tj. do czasu wypracowania innego rozwiązania, na
które widoków na razie nie widać).
W liście do D. Tuska, Johnson stwierdził, że backstop jest
niewykonalny i antydemokratyczny, zaś Tusk odnosząc się do propozycji
Johnsona stwierdził, że przeciwnicy backstopu nie przedstawiają
żadnej konkretnej alternatywy. Irlandzki minister spraw zagranicznych
komentując reakcję Przewodniczącego Tuska, stwierdził, że jest to
konsekwentne i jasne stanowisko UE.
Kolejno
Johnson
odwiedził
Kanclerz
Angelę
Merkel,
która
stwierdziła,
że
ewentualna
rezygnacja
z
Brexitu
wymagałaby
przedłożenia przez Wielką Brytanię alternatywnego rozwiązania w
terminie 30 dni.
Z kolei Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił w rozmowach z
Johnsonem niezbędność backstopu i wezwał premiera brytyjskiego do
jak najszybszego przedstawienia alternatywnych rozwiązań. Należy
sądzić, że takowych jednak nie ma i trudno oczekiwać, że będą, tym
bardziej w terminie 30 dni. Tymczasem szef policji w Irlandii
Północnej stwierdził, że jego służby nie są przygotowane na radzenie
sobie z ewentualnymi konsekwencjami Brexitu bez umowy, a w Londynie
wyciekł tajny dokument będący prognozą problemów w Wielkiej Brytanii
w przypadku Brexitu bez umowy, zwłaszcza w transporcie drogowym,
dostawach lekarstw i żywności, drożyznę i poważne koszty dla zwykłych
obywateli. W Londynie mówi się też o ew. przedterminowych wyborach do
parlamentu.
Deklaracje Johnsona, że nie przywróci kontroli granicznych na
granicy z Irlandią zaś są nie do przyjęcia dla UE, bowiem w grę
wchodzą kwestie podatkowe, standardy towarów, pochodzenie towarów i
wymogi weterynaryjne i fitosanitarne. Próby wypracowania mechanizmów z
wykorzystaniem technologii IT, które umożliwiłyby przeprowadzanie
takich kontroli nie na granicy jest rozwiązaniem przyszłościowym,
który chwilowo nie jest w stanie zastąpić „bezpiecznika” w postaci
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backstopu.
W przypadku „twardego” Brexitu Wielka Brytania z dnia na dzień stanie
się dla UE krajem trzecim, a wymiana handlowa odbywać się będzie na
zasadach podobnych jak z Chinami, czy USA w oparciu o zasady
wypracowane w ramach Światowej Organizacji Handlu.
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