Exit from Brexit:

A New Deal for Britain and the EU.

#NewDealforBritain #Brexit @HansOlafHenkel

UE musi przedstawić Wielkiej Brytanii „New Deal”
1. Niżej podpisani wyrażają głębokie zaniepokojenie
gospodarczymi i politycznymi skutkami Brexitu dla
Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Są przekonani, że
obie strony popełniły błąd, na którym ucierpią obywatele oraz przedsiębiorstwa.
2. Bruksela zbyt często lekceważyła zawarte w traktacie lizbońskim zasady dotyczące subsydiarności i
własnej odpowiedzialności, czym doprowadziła do
rozpisania referendum. Odmówiono Wielkiej Brytanii rozszerzenia jej krajowych kompetencji w zakresie zarządzania imigracją na swoim własnym terenie.
Wpłynęło to znacząco na wynik referendum.
3. Zwolennicy Brexitu nie przedstawili jego prawdziwego wpływu na gospodarkę. Ci, którzy opowiadali
się za pozostaniem w UE, nie dość przekonywająco
komunikowali zalety członkostwa w Unii związane
ze wspólnym rynkiem i wspólnymi programami badawczymi.
4. Dotychczasowy przebieg negocjacji wyraźnie
pokazuje, że obie strony nie doceniły złożoności
procesu opuszczenia Unii Europejskiej przez kraj.
Bez brytyjskiego członkostwa we wspólnym rynku
wewnętrznym niemożliwe wydaje się być również utrzymanie otwartych granic między Irlandią oraz Irlandią Północą. Stwarza to istotne zagrożenie dla pokojowego współistnienia na wyspie.
5. Nawet opóźnienie wyjścia z UE nie zmieni faktu, że
Brexit doprowadzi do sytuacji, w której straci zarówno
Unia Europejska i Wielka Brytania. Organy Unii Europejskiej bardziej niż kiedykolwiek potrzebują pragmatycznego brytyjskiego głosu jako przeciwwagi wobec
zwolenników centralizacji, uspołecznienia i harmonizacji. Dlatego wzywamy do zatrzymania dwóch zmierzających do kolizji pociągów i żądamy od polityków,
przedsiębiorców i obywateli, aby pomogli zapobiec
Brexitowi i wiążącej się z nim tragedii na historyczną
skalę!

6. Również Donald Tusk, Przewodniczący Rady Europejskiej, zasugerował 24 października 2017 roku
możliwość „No Brexit”. Daje nam to odwagę do żądania od Rady Europejskiej oraz Komisji uświadomienia
sobie własnej odpowiedzialności za zaistniałą sytuację oraz zaproponowania Wielkiej Brytanii nowych
rozwiązań. „New Deal” przyznawałby Wielkiej Brytanii
większą niezależność, zwłaszcza w zakresie regulowania imigracji. Niżej podpisani wskazują na fakt, że po
referendum również inne rządy europejskie wyraźnie
zmieniły swój sposób postrzegania tego delikatnego
tematu.
7. Apelujemy do władz w Londynie, aby przyznały, że
nie doceniły złożoności Brexitu i jego konsekwencji
gospodarczych oraz politycznych. „New Deal” od Unii
Europejskiej dałby Wielkiej Brytanii to, czego od początku wymagała.
8. Tego rodzaju porozumienie stanowiłoby też „New
Deal” dla wszystkich innych państw członkowskich UE.
Czerpałyby one korzyści nie tylko z dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii, lecz również same mogłyby cieszyć się większym zakresem swobód i elastyczności.
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