
 

Брекзит: подготовката на ЕС за оттегляне без
сделка
 
Ако Великобритания напусне ЕС без споразумение, това би се отразило на
гражданите и фирмите в Европа. ЕС предприема мерки, за да намали
неблагоприятния ефект.
 

Европейският съюз многократно е заявявал, че би предпочел да уреди отношенията си
с Великобритания, за да избегне евентуален хаос при напускането. Преговарящите от
името на ЕС сключиха споразумение с Лондон, което цели да уреди разнообразни
въпроси във взаимен интерес. Въпреки това съдбата на споразумението остава неясна
и ЕС работи по одобрението на мерки, които да намалят шока в случай на Брекзит без
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сделка.
 
 
Тези мерки не могат да осигурят ползите, които получава една страна от членството си
в Европейския съюз. Те имат временен и едностранен характер. Някои от тях ще влязат
в сила, само ако Великобритания предложи реципрочни мерки от своя страна.
 
 
Дългосрочните решения в съответните области ще зависят от бъдещите преговори за
отношенията между ЕС и Великобритания.
 
 
Прочетете по-долу за мерките, които ЕС е подготвил в конкретни области в случай на
Брекзит без сделка.
 
 
Визи
 
 
Британците ще имат право на кратък престой в ЕС без виза, в случай че британските
власти дадат сходни права на гражданите на ЕС, пътуващи за Великобритания.
 
 
Въздушен транспорт
 
 
Британски авиолинии ще имат възможност да предлагат услуги в страните от ЕС в
рамките на седем месеца след напускане, ако компании от ЕС имат същите права във
Великобритания. Поради удължаването на членството на Великобритания ново
предложение осигурява по-дълъг период на приложение на временните мерки.
 
 
Железопътен транспорт
 
 
Валидността на разрешителните за безопасност на влаковете ще бъде удължена, за да
се гарантира функционирането на железопътния транспорт между Великобритания и
ЕС, ако и Великобритания направи същото.
 
 
Сухопътен транспорт
 
 
Компании, предлагащи превоз на стоки и автобусен транспорт от Великобритания, ще
имат право да предлагат услуги между Великобритания и ЕС, ако подобен достъп бъде
даден от британските власти на компании от ЕС.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190403IPR34819/brexit-reciprocal-visa-free-access-for-eu-and-uk-nationals
https://ec.europa.eu/info/files/com-2019-396_en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190311IPR31044/ep-ensures-continuity-of-transport-services-in-case-of-a-no-deal-brexit
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0063_BG.html


Социално осигуряване
 
 
Гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, и британските граждани в ЕС ще
запазят социалните си права, натрупани преди оттеглянето. 
 
 
Образование, изследвания и земеделие
 
 
Британски изследователи, студенти и селскостопански производители ще продължат
да получават подкрепа от европейските фондове през 2020 г., ако Великобритания
плати своя дял от финансирането на бюджета на ЕС. Така страната ще продължи да
бъде бенефициент по програми като "Хоризонт 2020", "Еразъм +" и по
селскостопанската и регионалната политики.
 
 
Мирният процес в Северна Ирландия
 
 
Финансирането на двустранни програми за мир в Северна Ирландия ще продължи поне
до 2020 г. с цел подпомагане на процеса на помирение в областта.
 
 
Рибарство
 
 
Ако Великобритания се съгласи на пълна реципрочност в достъпа до води за риболов,
риболовните компании ще могат лесно да получават разрешителни. До 31 декември ще
бъде разрешена и размяната на квоти за риболов, а ново предложение удължава срока
на временните мерки и през 2020 г.
 
 
Ако Великобритания не се съгласи, европейските фирми, на които им бъде забранен
достъп до британски води, ще могат да получат право на компенсации от Европейския
фонд за морско дело и рибарство.
 
 
Отбрана
 
 
Европейските фирми ще запазят възможността да изнасят във Великобритания
определени продукти с гражданско и военно предназначение.
 
 
Гражданите на ЕС във Великобритания
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0161_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191017IPR64566/meps-adopt-plan-to-keep-2020-eu-funding-for-uk-in-no-deal-brexit-scenario
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190307IPR30766/continued-funding-for-bilateral-peace-programmes-in-the-event-of-no-deal-brexit
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190311IPR31053/guaranteeing-sustainability-of-eu-and-uk-fisheries-in-the-event-of-nodeal-brexit
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0071_BG.html


В зависимост от обстоятелствата на гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания,
може да се наложи да кандидатстват за уреждане на статута си преди 31 декември
2020 г. Вижте пордробности на уебсайт на британското правителство.
 
 
Британските граждани в ЕС
 
 
Британските граждани в ЕС ще трябва да потърсят информация от властите в
страната, в която живеят, тъй като условията за пребибаване и придобиване на
гражданство се различават.
 
 
Мерки, които предстои да бъдат разгледани от Парламента и Съвета на ЕС
 
 
Страните от ЕС, които ще бъдат тежко засегнати от Брекзит, могат да получат
финансова помощ от Фонда за солидарност на ЕС съгласно предложение, което
предстои да бъде разгледано и евентуално прието от Парламента и Съвета.
 
 
Друго предложение касае работници в ЕС, които могат да загубят работата си
вследствие на Брекзит. Такива работници ще могат да получават подкрепа от
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, ако Великобритания
напусне без споразумение, реши Парламентът на 22 октомври.
 
 
В кои области няма специални мерки
 
 
В много области не са приети мерки, които да заменят сега съществуващите
разпоредби, уреждащи отношенията с Великобритания. Това може да доведе до
допълнителни разходи или загубата на повече време за бюрократични формалности.
Ако имате въпроси или опасения, би било добре да се обърнете към властите във
Вашия регион или държава.
 
 
Шофьорски книжки
 
 
Шофьорските книжки, издадени от която и да е страна от ЕС, се признават
автоматично от всички други държави членки. Когато Великобритания напусне, това
правило ще спре да важи. 
 
 
Граждани на ЕС, които биха желали да шофират във Великобритания, трябва да
потърсят информация от британските власти дали тяхната книжка остава валидна.
Британците пък ще трябва да се свържат с националните власти в страната от ЕС, в
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https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://ec.europa.eu/info/files/com-2019-399_en
https://ec.europa.eu/info/files/com-2019-397_en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191017IPR64567/finansova-podkrepa-za-rabotnitsite-zaseghnati-ot-brekzit-bez-sdelka


която искат да шофират. Международните шофьорски книжки продължават да бъдат
валидни във Великобритания и в целия ЕС.
 
 
Домашни любимци
 
 
Европейският паспорт, който позволява да пренасяте домашни любимци от една страна
в ЕС в друга, ще престане да бъде валиден във Великобритания. Това вероятно
означава, че ще трябва да изпълните повече изисквания, за да вземете своето куче или
котка при пътуване от или към Великобритания.
 
 
Медицинско лечение
 
 
Според европейските правила хора, които временно пребивават в друга страна от ЕС,
имат достъп до медицински услуги с Европейската здравноосигурителна карта. Тези
правила вече няма да важат за Великобритания. 
 
 
Гражданите на ЕС, които пътуват във Великобритания, и британските граждани на
посещение в ЕС ще трябва да проверяват дали техните здравни осигуровки покриват
медицинско лечение в чужбина. Ако тези разходи не се включват, те могат да сключат
частна застраховка за пътуване.
 
 
Повече информация за пътуване до или от Великобритания можете да откриете на
уебсайта на Европейската комисия.
 
 
Ролята на Европейския парламент
 
 
Всички тези мерки, с изключение на правилата, свързани с правото на пребиваване,
могат да влязат в сила само с одобрението на Парламента. 
 
 
За всяко едно споразумение между ЕС и Великобритания, включително това за
оттеглянето и евентуално споразумение за отношенията в бъдеще, също се изисква
съгласието на депутатите.
 
 
Какво следва
 
 
Нито една от тези временни мерки не може да замени истински споразумения за
отношенията между ЕС и Великобритания. След като Великобритания напусне блока,
ЕС и Великобритания ще могат да започнат да обсъждат бъдещите си отношения и да
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf


се опитат да сключат договори в области като търговия, миграция и отбрана.
Политическата декларация към споразумението за оттегляне очертава общата рамка
за бъдещите отношения.
 
Допълнителна информация
Съобщение на Европейската комисия към гражданите и компанията за подготовката
за Брекзит без сделка (4/09/2019 г.) (EN)
Страница на Европейската комисия за подготовката на ЕС в в случай на Брекзит без
сделка
Въпроси и отговори относно последиците от Брекзит без сделка (19/12/2018 г.) (EN)
Информация на Европейската комисия относно подготовката за Брекзит на
компаниите, работещи в ЕС (EN)
Страница на британското правителство за подготовката за Брекзит
Календар за мерките на ЕС при случай на Брекзит без сделка (EN)
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/04-09-2019-preparedness-ip_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/04-09-2019-preparedness-ip_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_en.pdf
https://www.gov.uk/brexit
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_timeline_contingency_measures_en.pdf

