ข่าวความเคลื่อนไหวการเจรจา Brexit

ข้อเท็จจริงข่า ว เมื่ อวันที่ 22 พฤศจิก ายน 2561 นายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ ได้มีถ้อยแถลงต่ อรัฐสภา
ในเรื่องการเจรจาการถอนตัวออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป โดยได้รายงานความคืบหน้าร่างความตกลงว่าด้วยการ
ถอนตั ว ออกจากการเป็ น สมาชิ ก สหภาพยุ โ รปของสหราชอาณาจั ก ร (The Withdrawal agreement) และ
ร่างถ้อยแถลงทางการเมืองว่าด้วยความสัมพันธ์ในอนาคตของทั้งสองฝ่าย (The Political Declaration) ภายหลัง
จากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ได้เห็นชอบในหลักการต่อร่างความตกลงว่าด้วยการถอนตัวออกจากการ
เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และร่างถ้อยแถลงทางการเมืองว่าด้วยความสัมพันธ์ในอนาคตของ
ทั้งสองฝ่าย โดยขณะนีร้ ่างเอกสารดังกล่าว ได้เวียนให้ประเทศสมาชิกอียู 27 ประเทศพิจารณาก่อนการประชุม คณะ
มนตรีสหภาพยุโรปสมัยพิเศษ (the Special EU Council) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยหากร่างเอกสารดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้นาอียู 27 ประเทศ สหราชอาณาจักรจะนา
เอกสารดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
นายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ เชื่อว่าร่างถ้อยแถลงทางการเมืองฯ ซึ่งเป็นเอกสารที่กาหนดแนวทางการดาเนิน
ความสั ม พั น ธ์ ในอนาคตระหว่ า งสหราอาณาจั ก รและสหภาพยุ โ รป ภายหลั ง Brexit เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทั้ ง
สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป โดยในส่วนของสหราชอาณาจักร จะส่ง ผลให้มีอานาจในการควบคุมการผ่านแดน
กฎหมาย และงบประมาณของประเทศ ในขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องการจ้างงาน ความมั่นคง และความเป็นเอกภาพ
ของสหราชอาณาจักร โดยในการเคลื่อนย้ายบุคลากร สหราชอาณาจักรจะนาเอาระบบการควบคุ มการเข้าเมือง
ที่มุ่งเน้นบุคลากรที่มีทักษะฝีมือ และมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศเป็นสาคัญ มาใช้ นอกจากนี้
ร่างเอกสารดังกล่าวยังสะท้อนถึงการสิ้นสุดอานาจของศาลยุติธรรมยุโรปในสหราชอาณาจักร รวมทั้งเงินงบประมาณ
ของสหราชอาณาจักรที่จัดสรรให้แก่สหภาพยุโรป
ในด้านเศรษฐกิ จ ได้ครอบคลุม ประเด็น การจัดท าความตกลงการค้าเสรี ร ะหว่างสหราชอาณาจักรและ
สหภาพยุโรป โดยปราศจากอัตราภาษี ค่าธรรมเนียม หรือข้อจากัดด้านโควตา นอกจากนี้ การจัดทาความตกลง
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การค้าเสรีกับสหภาพยุโรปที่ครอบคลุมการค้าบริการ และการลงทุ น ที่มีการเปิดเสรีระดับสูงกว่าความตกลงของ
สหภาพยุโรปกับประเทศอื่ นๆ ที่ผ่านมา การจัดทาความตกลงด้านบริการทางการเงิน เพื่อเข้า สู่ตลาด การรักษา
เสถียรภาพทางการเงิน และสร้างความแน่นอนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรจะมีอานาจในการ
กาหนดนโยบายการค้าที่เป็นอิสระ โดยสามารถเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ในช่วงระยะเวลา
เปลี่ย นผ่ าน ยกเว้น การมี ผ ลใช้บั ง คับ ความตกลง รวมถึง การยกเลิ ก การเข้า ร่วมเป็น ส่ วนหนึ่ ง ในนโยบายด้า น
การเกษตรร่วม (the Common Agriculturalal Policy) และนโยบายด้ านท าการประมงร่ วม (the Common
Fisheries Policy) หากการดาเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปจะนาร่าง
ถ้อยแถลงทางการเมืองฯ ดังกล่าว มาเป็นพื้นฐานในการจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันต่อไป
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมประจาปีของสมาพันธ์
อุตสาหกรรมแห่งอังกฤษ (Confederation of British Industry: CBI) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจ โดยได้
กล่าวถึงข้อตกลงการถอนสมาชิก ออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ ภาคธุรกิจของ
สหราชอาณาจัก รมี ความกั ง วลอย่างมากว่าอาจส่ง ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ และได้เ น้นย้าว่า
ข้อตกลงฉบับนี้ตอบสนองต่อความประสงค์ของชาวสหราชอาณาจักรตามที่ได้ลงประชามติเมื่อปี 2559 และจะเป็น
ประโยชน์ต่อสหราชอาณาจักรในอนาคต ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมุ่งที่จะทาให้สหราชอาณาจักรมีอานาจในการกาหนด
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองสาหรับประชาชนจากสหภาพยุโรปที่จะเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร กาหนดนโยบาย
การเงินของประเทศ การบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ เป็นต้น
นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ยังได้กล่าวอีกว่า “รัฐบาลจะทาหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อทาให้เศรษฐกิจของประเทศ
เติบ โตในทุ ก ทิ ศทาง อีก ทั้ ง ท าให้คุณ ภาพชีวิตของประชากรดียิ่ง ขึ้น เนื่องจากการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ภายหลังการถอนสมาชิกออกจากสหภาพยุโรปนั้นถือเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลสหราชอาณาจักร” ซึ่งในข้อตกลง
การถอนสมาชิ ก ออกจากสหภาพยุโ รปของสหราชอาณาจั ก รนั้ น ได้ มี ก ารก าหนดช่ วงระยะเวลาเปลี่ ย นผ่ า น
(Transition period) ไว้เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ โดยสหราชอาณาจักรจะยังคงสามารถ
ทาการค้ากับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นคู่ค้าที่สาคัญ โดยปราศจากภาษีอากรและข้อจากัดทางการค้า
ระหว่างกัน
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ข้อคิดเห็นของ สคต.
แม้ว่าคณะรัฐมนตรี ภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี เทราซา เมย์ ได้ให้ความความเห็นชอบร่างความตกลง
ว่าด้วยการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (The Withdrawal agreement)
และร่า งถ้อ ยแถลงทางการเมื อ งว่า ด้ว ยความสั ม พั น ธ์ในอนาคตของทั้ ง สองฝ่าย ( The Political Declaration)
อย่ างไรก็ ตาม ร่ างเอกสารดั ง กล่ า วยั ง คงได้ รับ การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เ ป็ น อย่า งมากจากทั้ ง สมาชิก พรรครัฐ บาล
Conservative พรรคร่วมรัฐบาล DUP of Northern Ireland และพรรคฝ่ายค้าน โดยมีแนวโน้ม ที่ จ ะออกเสียง
คัดค้านต่อข้อ ตกลงดังกล่าวในการประชุมรัฐสภาที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งยังคงสร้างความไม่แน่นอนต่อ
ทิศทางของผลการเจรจา Brexit และยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
สรุปโดย สคต. ลอนดอน

