Prva sprožitev 50. člena Lizbonske pogodbe, ki se bo zapisala v zgodovino
Britanska predsednica vlade, Theresa May, je aktivirala 50. člen Lizbonske pogodbe in s tem današnji
dan zapisala v zgodovino Evropske unije.
Tim Barrow, britanski veleposlanik pri EU, je pismo predal predsedniku Evropskega sveta Donaldu
Tusku. Britanska predsednica vlade ob tem pravi, da bo v postopku pogajanj, ki se bodo pričela
prihodnji teden, zastopala prav vse Britance, iz manjših in večjih mest, priseljence, ljudi različnih
verskih prepričanj in ras, pa tudi vse gospodarske družbe, ki poslujejo z evropskimi partnerji.
V postopku pogajanj bo gospodarsko sodelovanje gotovo med najbolj izpostavljenimi temami, zato
bomo v Britansko-slovenski gospodarski zbornici, v okviru "Brexit-Ambition" kluba pripravili skupno
stališče gospodarstvenikov - izvoznikov in uvoznikov, podjetij, ki poleg Slovenije delujejo tudi v Veliki
Britaniji in Britancev, živečih in delujočih pri nas.
Prve vidike bomo slišali 11. aprila, ko bodo ugledni slovenski in britanski menedžerji opozorili na
izzive, ki jih prinaša t. i. "Trdi Brexit". Več informacij na spletni strani BSCC prihodnji teden.
V teh novih okoliščinah je bistveno, da se gospodarstveniki povezujejo in opozarjajo na izzive,
izpostavljajo skrbi in možne ovire za prosto poslovanje. Poleg tega je izjemno pomembno tudi, da
svoja videnja sporočijo tudi slovenski vladi, ki bo sodelovala v postopku pogajanj kot polnopravna
članica Evropske unije.
David Thomas, predsednik Evropskega združenja britanskih gospodarskih zbornic, je v odzivu na
današnji govor Mayeve v britanskem parlamentu povedal, da je glavna želja gospodarstva doseči
dober dogovor in preseči kompleksnost, a za to mora biti gospodarstvo slišano prav iz vseh držav
članic.
Direktorica Britansko-slovenske gospodarske zbornice, Barbara Uranjek, se danes ravno vrača iz
Glasgowa, kamor je spremljala slovensko izvozno delegacijo. Ob sprožitvi 50. člena je povedala:
"Vedeli smo, da prihaja ta dan, ki bo v naslednjih mesecih gotovo prinesel nekaj negotovosti in
predvsem veliko vprašanj. Maksimalno podpiramo tako slovenske izvoznike kot tudi uvoznike in
bomo v okviru "Brexit Ambition" iniciative skušali maksimalno opozoriti na izzive, ki so pred nami",
dodala pa je še, da sta pred nami dve leti časa, ki ga lahko izkoristimo za povečanje izvoza na Otok.

