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La UE i el Regne Unit en el món 
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2016 2030 2050 

1 EUA Xina Xina 
2 Xina EUA EUA 

3 Japó Índia Índia 
4 Alemanya Japó Indonèsia 

5 Regne Unit Alemanya Japó 
6 França Regne Unit Brasil 

7 Índia França Alemanya 

8 Itàlia Brasil Mèxic 

2016 2030 2050 

1 EUA Xina Xina 
2 EU27 EUA EUA 

3 Xina EU27 Índia 
4 Japó Índia EU27 

5 Regne Unit Japó Indonèsia 
6 Índia Regne Unit Japó 

7 Brasil Brasil Brasil 

8 Canadà Indonèsia Mèxic 

PIB amb taxes de canvi de mercat i a preus constants del 2016 
Font: PwC, The World in 2050, febrer de 2017, p. 68 

Previsions sobre el PIB del G8 (per estats): Previsions sobre el PIB del G8 (UE-27): 



 
març 2018 

Resolució del 
Parlament 

Europeu i del 
Consell Europeu 

Brèxit – Properes etapes 

 
 

Ratificació 
 

pel Consell 
Europeu, el 
Parlament 

Europeu i el 
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octubre 2018 
Consell 
Europeu 

març 2019 
 

El Regne 
Unit, país 

tercer 

 
Qüestions pendents: 
 
• Governança 
• «Altres qüestions 

pendents relacionades 
amb la separació» 

• Protocol sobre Irlanda 
• Protocol sobre Xipre 
• Protocol sobre Gibraltar 

 
 
 

Període de transició 

Negociacions sobre les 
futures relacions amb el 

Regne Unit 

Fase 2 – continua 

Continuació de les 
preparacions per part 

dels 27 estats 
membres de la UE +  
negociacions amb el 

Regne Unit 

Declaració 
política 

juny 2018 
Consell 
Europeu 

Acord final 
sobre la 
sortida 

 
 

Negociacions sobre la  
sortida del Regne Unit 

Inici de les negociacions 
amb el Regne Unit 

sobre el marc de les 
futures relacions 

19-06-2018 
Declaració 
conjunta 

31-12-2020 
 

Fi de la 
transició 



•Respecte de les decisions personals dels ciutadans que entrin en l'estat d'acollida fins al final 
del període de transició 

•Simplificació dels procediments administratius 

•Accés al TJUE pel que fa als drets dels ciutadans 

Drets dels 
ciutadans 

•Finançament de tot el marc financer pluriennal (MFP) 

•Mecanisme de pagament del passiu (pensions incloses) 

•Accés al TJUE pel que fa a l'acord financer 
Acord financer 

•Status quo – excepte institucions i preses de decisió 

•Fins a final del 2020 Transició 

•Progressos atesos: béns comercialitzats, duanes, EURATOM, dret civil, contractació pública, 
etc. 

•Principals qüestions pendents: indicacions geogràfiques, dades personals, col·laboració 
policial i judicial 

Altres qüestions 

•Desacord sobre la resolució de litigis o diferències Governança 

•Acord per resoldre totes les qüestions 

•Reconeixement per part del Regne Unit de la necessitat d'incloure en l'acord de retirada una 
«solució jurídica d'últim recurs» per mantenir la seguretat jurídica 

•Desacord sobre una solució operativa 

Irlanda / Irlanda 
del Nord 

Estat de les negociacions – Acord de retirada 



© Bloomberg 
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Controls de seguretat 

a la frontera 

• Control de les declaracions abans 
d'arribar a la frontera («bomba 
regal») 

• Animals vius 

• Productes d'origen animal 

• Subproductes animals no 
destinats al consum humà 

• Partides personals de productes 
d'origen animal 

• Articles plàstics de cuina 
provinents de la Xina i Hong Kong 

• Fruita i hortalisses fresques 

• Aliments i pinsos d'origen no 
animal d'alt risc 

• Ocres i fulles de curri de l'Índia 

• Arròs modificat genèticament no 
autoritzat en productes d'arròs 
provinents de la Xina 

• Aliments i pinsos de Fukushima 

• Goma guar de l'Índia   

• Qüestions fitosanitàries 

• Pells de determinades espècies 
animals provinents de països que 
fan servir ceps 

• Espècies exòtiques invasives 

 

Controls financers 

de les importacions 

• Control de riscos en funció de les 
declaracions de duana de béns 
sotmesos al règim duaner (codi 
duaner de la Unió) 

• Classificació de béns 

• Control del dret a la lliure 
circulació 

• Valor a la duana 

• IVA 

• Impostos especials 

Supervisió de les 
importacions 

• Productes industrials 

• Avaluació de riscos, suspensió 
del despatx de lliure pràctica, 
decisions de les autoritats 
responsables de la supervisió del 
mercat, denegacions o 
autoritzacions de despatx  

• Comercialització només de 
productes segurs i conformes  
(Reglament (CE) núm. 765/2008 

• 68 eines jurídiques per 
harmonitzar la normativa de la UE 
sobre productes no alimentaris: 
per exemple, homologació de 
vehicles de motor, seguretat de 
les joguines, substàncies que fan 
disminuir la capa d'ozó, marcatge 
CE, etiqueta ecològica de la UE, 
articles pirotècnics, explosius d'ús 
civil, equips de protecció 
individual) 

• Normes específiques per als 
productes medicinals d'ús humà i 
veterinari 

Col·laboració duanera 

Autoritats veterinàries i fitosanitàries 
Autoritats responsables 

de la seguretat 

Autoritats nacionals de 
vigilància del mercat 

Unió duanera 



Futura relació econòmica 

Línies 
vermelles del 
Regne Unit: 

- Política 
comercial 
independent 

Línies vermelles 
del Regne Unit: 

- Cap reconeixement 
de la jurisdicció del 
TJUE 

- Autonomia 
regulatòria 

Línies 
vermelles del 
Regne Unit: 

- Cap lliure 
circulació 

- Cap contribució 
pressupostària 
important 

- Autonomia 
regulatòria 

Línies vermelles 
del Regne Unit: 

- Cap reconeixement 
de la jurisdicció del 
TJUE 

- Cap lliure circulació 

- Cap contribució 
pressupostària 
important 
 

- Autonomia 
regulatòria 
 

 

El Regne 
Unit marxa 

de la UE 

Cap acord 




