
 

Brexit: cum poate fi redus  impactul scenariului
fără acord
 
Dacă Marea Britanie va părăsi UE fără un acord, persoanele fizice și întreprinderile din
Europa vor fi afectate. UE a adoptat măsuri de atenuare a impactului unei retrageri
nereglementate.
 

UE a pus accentul de nenumărate ori pe faptul că susține o retragere regelmentată a Regatului
Unit din Uniune. Aceasta a încheiat un acord de retragere a Regatului Unit pentru a se asigura
că va exista în continuare o colaborare cu privire la diverse probleme în avantajul ambelor părți.
Cu toate acestea, UE a adoptat măsuri de reducere a impactului unui eventual Brexit fără
acord.
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Aceste măsuri nu pot oferi avantajele de a face parte din Uniunea Europeană. Sunt doar măsuri
temporare și unilaterale. Unele dintre ele cer reciprocitatea Regatului Unit pentru a intra în
vigoare.
 
Soluțiile pe termen lung depind de discuțiile viitoare dintre UE și Marea Britanie.
 
Citiți mai jos despre măsurile de pregătire a UE pentru un Brexit fără acord:
 
Vize
 
Britanicii vor putea intra în Uniunea Europeană fără viză pentru perioade scurte, cu condiția ca
același lucru să se aplice cetățenilor europeni care călătoresc în UE.
 
 Aviație 
 
Companiile britanice ar putea oferi servicii în țările UE, cu condiția ca firmele UE să beneficieze
de aceleași oportunități în Regatul Unit, timp de șapte luni după Brexit. Deoarece Regatul Unit a
primit deja anul acesta o extindere a datei de retragere, o nouă propunere include extinderea
măsurilor.
 
 Servicii feroviare 
 
Valabilitatea autorizațiilor de siguranță feroviară ar fi extinsă pentru a asigura continuitatea
serviciilor feroviare între Regatul Unit și UE, cu condiția ca Marea Britanie să facă același lucru.
 
Transport rutier 
 
Transportatorii de marfă și operatorii de autobuz și autocar din Marea Britanie ar putea să ofere
servicii între Marea Britanie și UE, cu condiția ca Regatul Unit să ofere acces echivalent pentru
companiile din UE.
 
 Securitatea socială 
 
Cetățenii UE din Marea Britanie și cetățenii Regatului Unit din UE ar trebui să păstreze
beneficiile protecției sociale dobândite înainte de retragere.
 
 Educație, cercetare și agricultură 
 
Cercetătorii, studenții și fermierii din Marea Britanie ar trebui să obțină în continuare sprijin UE
în 2020, cu condiția ca Regatul Unit să plătească cota sa la bugetul UE. Măsura include
programe precum Orizont 2020, Erasmus + și politici agricole și regionale regionale.
 
 Procesul de pace în Irlanda de Nord 
 
Finanțarea pentru programele bilaterale de pace în Irlanda de Nord va continua cel puțin până
în 2020 pentru a contribui la susținerea procesului de pace și de reconciliere început prin
acordul din Vinerea Mare.
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190403IPR34819/brexit-reciprocal-visa-free-access-for-eu-and-uk-nationals
https://ec.europa.eu/info/files/com-2019-396_en
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190311IPR31044/ep-ensures-continuity-of-transport-services-in-case-of-a-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0063_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190311IPR31044/ep-ensures-continuity-of-transport-services-in-case-of-a-no-deal-brexit
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191017IPR64566/meps-adopt-plan-to-keep-2020-eu-funding-for-uk-in-no-deal-brexit-scenario
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191017IPR64566/meps-adopt-plan-to-keep-2020-eu-funding-for-uk-in-no-deal-brexit-scenario


 Pescuit 
 
În cazul în care Regatul Unit este de acord cu reciprocitatea deplină a accesului la apele pentru
pescuit, o procedură simplă este pusă în vigoare pentru ca întreprinderile să obțină autorizația
de pescuit cu ușurință. Schimbul de cote va fi permis până la finalizarea acestor măsuri la data
de 31 decembrie. O nouă propunere include extinderea măsurilor pentru anul 2020.
 
În cazul în care Regatul Unit nu este de acord, firmele din UE cărora li se va interzice accesul la
apele Regatului Unit ar putea fi eligibile pentru despăgubiri din partea fondului european pentru
pescuit și afaceri maritime.
 
 Apărare 
 
Întreprinderile din UE vor putea să exporte în continuare către Marea Britanie anumite articole
folosite în scopuri civile și militare.
 
Cetățenii UE în Regatul Unit
 
 
În funcție de circumstanțe, cetățenii UE care locuiesc în Regatul Unit ar putea fi nevoiți să aplice
la sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în
Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020 dacă doresc să rămână. Pentru detalii, consultați
acest site al guvernului britanic.
 
 
Cetățenii britanici în UE
 
 
Cetățenii britanici care trăiesc în UE trebuie să se adreseze autorităților din țara în care
locuiesc, deoarece condițiile sunt diferite.
 
 
MĂSURI CARE TREBUIE SĂ FIE APROBATE DE PARLAMENT ȘI DE CONSILIU
 
 
Susținere în urma impactului
 
 
Țările UE afectate grav ar putea primi ajutor financiar de la Fondul de solidaritate al UE, în baza
unei propuneri care are nevoie de aprobarea Parlamentului și Consiliului înainte de a intra în
vigoare. 
 
 
În cadrul unei propuneri separate, lucrătorii din UE care au fost disponibilizați ca urmare a
Brexit-ului ar putea primi sprijin din partea Fondului european de ajustare la globalizare. Și
această propunere are nevoie de aprobare pentru a intra în vigoare.
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190307IPR30766/continued-funding-for-bilateral-peace-programmes-in-the-event-of-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0071_RO.html
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


În unele domenii nu există măsuri speciale. 
 
În multe domenii nu există măsuri speciale puse la punct ce ar intra în vigoare în cazul unui
Brexit fără acord. Acest lucru ar putea aduce costuri suplimentare și necesitatea de a completa
anumite documente, de aceea ar fi o idee bună să verificați care este situația la autoritățile
relevante din țara sau regiunea dumneavoastră.
 
Permisul de conducere
 
Permisele de conducere emise de către o țară europeană sunt recunoscute în mod automat de
către alte state membre. În momentul în care Marea Britanie va părăsi UE, acest lucru nu se va
mai aplica permiselor britanice. Europenii care doresc să conducă în Marea Britanie vor trebui
să verifice validitatea permisului lor la autoritățile din Regatul Unit. Și britanicii vor trebui să facă
același lucru în fiecare stat membru în care doresc să conducă. Permisele de conducere
internaționale sunt valabile în Marea Britanie și în UE.
 
 Animale de companie 
 
Pașaportul european pentru animalele de companie, care permite ca acestea să călătorească
cu proprietarul în altă țară din UE, nu va mai fi valabil în Marea Britanie. Este posibil ca mai
multe documente să fie necesare atunci când vă luați animalul de companie spre sau din Marea
Britanie.
 
 Tratament medical 
 
În conformitate cu normele UE, persoanele ce dețin cardul european de asigurări sociale de
sănătate (EHIC) beneficiază de acces la asistență medicală în timpul șederii temporare într-un
alt stat membru. Aceste reguli nu se vor mai aplica în Regatul Unit. Europenii ce călătoresc din
UE către Marea Britanie, precum și britanicii care vizitează țările UE ar trebui să verifice dacă
asigurarea lor acoperă costurile de tratament medical în străinătate. În caz contrar, călătorii ar
trebui să ia în considerare posibilitatea de a-și procura o asigurare privată de călătorie.
 
Pentru informații suplimentare despre călătoriile spre și din Marea Britanie, consultați acest site
al Comisiei Europene.
 
 Rolul Parlamentului 
 
În afară de regulile referitoare la rezidență, noile măsuri pot intra în vigoare numai cu aprobarea
Parlamentului European.
 
Orice acord dintre UE și Marea Britanie, inclusiv acordul de retragere, precum și orice acord cu
privire la relațiile viitoare dintre cele două părți trebuie să fie aprobat de către Parlament înainte
de a intra în vigoare.
 
Următorii pași

Articol

RO Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

4 I 5

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


Niciuna dintre aceste măsuri temporare nu poate înlocui acordurile efective. Numai după ce
Marea Britanie va fi părăsit UE, UE și Regatul Unit, ca țară terță, pot revizui relațiile viitoare și ar
putea dori să încheie anumite acorduri pentru a se asigura că pot continua să colaboreze în
probleme legate de comerț, securitate, migrație sau apărare. Declarația politică atașată
acordului de retragere va oferi un cadru general privind viitoarele relații dintre UE și Marea
Britanie, în cazul în care aceasta va fi ratificată de Regatul Unit.
 
Măsurile au fost adoptate în plen de Parlamentul European pe 22 octombrie 2019.
 
Mai multe informaţii
Brexit: Comisia Europeană implementează planul de acțiune pentru anumite sectoare în cazul
retragerii Marii Britanii din UE fără acord  (19 decembrie 2018)
Întrebări și răspunsuri (în engleză)
Pregătiri pentru Brexit
Guvernul UE despre pregătirile Brexit
Listă pentru companiile care fac afaceri în UE
Date pentru măsurile de urgență
Ultimul apel al Comisiei la adresa cetățenilor și companiilor UE de a se pregăti pentru Brexit
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191017IPR64567/financial-support-for-workers-affected-by-no-deal-brexit
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_ro
https://www.gov.uk/brexit
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_timeline_contingency_measures_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/04-09-2019-preparedness-ip_final_en.pdf

