Brexit:
Vad är bäst för Sverige

“Before, they were in and had many opt-outs;
now they want to be out with many opt-ins” (Xavier Bettel, PM of Luxembourg)

Fyra alternativ
1. UK kvar i EU – högst osannolikt, ”kan inte uteslutas”
2. UK kvar i tullunion och Inre marknad – mindre osannolikt
3. Frihandelsavtal, som uppfyller det irländska kravet
– troligt, men ingen vet hur det ska gå till
4. Brexit utan avtal - med tullgräns i Irländska sjön - uteslutet

Kan en variant på 2. dvs, tullunion och inre marknad,
ge en öppning för 3, dvs ett frihandelsavtal som klarar gränsvillkoren?

Håller opinionen för Brexit
på att svänga till förmån för Remain?

- små förändringar bland 2016 års röstande (gult för Remain, blått för Leave)
- större förändringar bland icke-röstande (grått)
- ingen stark opinion för en ny folkomröstning

Vad har UK uppnått i förhandlingarna
om skilsmässa
1. Eftergifter:
medborgarnas rättigheter, allt lika fram till 2021
avgifter, 40 miljarder pund
irländska gränsen, om inget annat avtalas, kommer Nordirland att stanna i EUs
tullunion och den inre marknaden för varor och tjänster. Oacceptabelt för UK!
2. Förhandlingsframgång:
- Rätt att starta förhandlingar om frihandelsavtal under övergångsperioden - men inte
träffa avtal

Hur ser tidtabellen ut för Brexit?
- 3 maj: Lokalval i UK - hur går det för Tory?
- 19 oktober 2018: EU toppmöte för att godkänna ett
förhandlingsresultat
- Senhösten 2018: ” a meaningful vote in the UK Parliament
- Vintern 2019: Ratificering i EUs 27 medlemsländers parlament
och i EU-parlamentet
- 29 mars 2019: Samboavtalet träder i kraft, UK lämnar EU, men
tullunionen och inre marknaden gäller, inklusive fri rörlighet, ECJ
dömer, UK lämnar EP, Kommission och Råd, UK ska förhandla
fram 750 nya internationella avtal som nu gäller som EU-avtal
- 31 december 2020: Övergångstiden/samboavtalet är slut,
särboavtal/frihandelsavtal mellan UK och EU?

Förhandlingen om särbo-avtalet efter 2020:
vad handlar den om?

-

Frihandelsavtal
Hur omfattande – både varor och tjänster?
Hur ska gränshandeln fungera?
Hur uppfylla irländska gränsvillkoret – kan det ske utan en
tullunion och en inre marknad?

UK kvar i tullunion och Inre marknad –
vad säger Tory och Labour?
Tory/Brexit säger nej till tullunion för att kunna träffa egna frihandelsavtal
Tory Brexit säger nej till Inre marknad/nej till fri rörlighet, "the worst of all outcomes"
Tory/Brexit säger nej till EU för att slippa undan ECJ

Labour/Brexit säger ja till ”en tullunion”

UK kvar i tullunionen – hur skulle det gå till?

Problemet: Tullunion betyder gememsam handelspolitik,
UK vill kunna förhandla om egna handelsavtal
-

Skulle UK kunna teckna ”hängavtal” till EUs alla nu gällande 60+ frihandelsavtal och
kommande?
- Vilket intresse har Kanada, Japan, Australien och andra länder att ge UK bättre avtal än EU?
Australia´s Trade Minister: “Our main priority is a free trade deal with the EU”.

UK kvar i Inre marknaden
– hur skulle det kunna gå till?

Problemet: Inre marknaden betyder fri rörlighet,
fri rörlighet är en ”red line” för Tory/Brexit
-

EUs traktat, artikel 46, innehåller legal grund “to facilitate the achievement of a
balance between supply and demand in the employment market in such a way as to
avoid serious threats to the standard of living and level of employment in the various
regions and industries” – är den tillämplig?

UK vill slippa ECJ
– hur skulle det kunna gå till?

-

-

ECJ gäller för UK under hela övergångsperioden
1 mars 2019-31 december 2020
Sedan behövs det överenskommelse om hur tvister ska lösas

Skulle UK kunna återgå till Efta och därmed få Efta-domstolen som internationell
tvistelösare, som för Norge?

Brexit: ”a bespoke deal”?
1.

UK lämnar EU 2019 och går senast den 1 januari 2021 in i Efta
– byter ECJ mot Efta-domstolen

2. UK kvar i ”en tullunion”, men träffar egna frihandelsavtal med tredje land
i form av hängavtal med EU – alla nuvarande 60 avtalen
samt avtal med Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Mercosur med flera
3. UK träffar EES-avtal , men med särskilda bestämmelser
om begräsningar i fri rörlighet med artikel 46 som legal grund
4. UK får behålla ”passport” för finansiella tjänster,
förutsatt att UK uppfyller sina förpliktelser enligt punkt 1-3
5. Avtal träffas för en tidsperiod på 5-7 år och kan sedan omförhandlas.

Hur sannolikt är en sådan lösning?
-

Labour om gemensam marknad och tullunion: ”maintain the benefits of both”
- Tory/Remain och Labour kan bilda en majoritet i parlamentet för ”a costoms
union”- osäkert
- Inre marknad utan fri rörlighet har inte diskuterats – red line för EU, men
traktaten innehåller en legal grund – är den tillämplig?
- Tory/Brexit skulle göra revolt – ”vasallstat” - och utmana Theresa May om
ledarskapet?
- För mycket av ”äta kakan och ha den kvar” för att accepteras av EU?

Vilka andra lösningar har UK att erbjuda som uppfyller de
irländska gränsvillkoren???

Länkar:
Last chance for an exit from Brexit: http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=3&pub_id=8437

Om Efta-domstolen: http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/08/25/how-the-efta-court-works-andwhy-it-is-an-option-for-post-brexit-britain/

Om fri rörlighet: https://blogs.kcl.ac.uk/ksjppl/2017/03/05/brexit-and-free-movement-of-peopleframeworks-and-legal-bases-of-possible-migration-controls/
Om frihandel och ursprungsregler: http://cer.eu/insights/brexit-and-rules-origin-why-free-tradeagreements-%E2%89%A0-free-trade
Om tullunion: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/27/customs-union-brexiteuropean-union-eu-turkey

