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Βρυξέλλες: Κλείστε την αξιολόγηση για να επιτευχθεί συμφωνία για το χρέος
Εφικτή χαρακτήρισε ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης την επίτευξη συνολικής συμφωνίας για την Ελλάδα στο Eurogroup της
5ης Δεκεμβρίου - που θα περιλαμβάνει χρέος, αξιολόγηση και συμμετοχή του ΔΝΤ - υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί οι
διαπραγματεύσεις έως το τέλος του Νοεμβρίου.
«Υπάρχει ένα Εurogroup στις 5 Δεκεμβρίου που είναι το τελευταίο του 2016. Εάν οι θεσμοί και η ελληνική κυβέρνηση κλείσουν την
δεύτερη αξιολόγηση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, τότε θα είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος για να κλείσουμε όλα τα θέματα και το
χρέος» ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι πρόκειται για στόχο φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η ολοκλήρωση της β' αξιολόγησης αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας, γιατί θα
δώσει όλες τις αναγκαίες παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να γίνει η ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους. Κι αυτό,
γιατί η δεύτερη αξιολόγηση περιέχει, μεταξύ άλλων και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για το 2017 και 2018.
Πάντως, εάν δεν ληφθεί απόφαση στις 5 Δεκεμβρίου τότε το όλο θέμα θα πάει για τις αρχές του επόμενου έτους, δεδομένου ότι ο
αξιωματούχος θεωρεί τεχνικά πολύ δύσκολη την πρόβλεψη έκτακτης συνεδρίασης του Εurogroup εντός του Δεκεμβρίου.
Για τη συνεδρίαση του Εurogroup της προσεχούς Δευτέρας, είπε ότι επειδή η αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη δεν υπάρχουν ανοικτά
θέματα για την Ελλάδα προς συζήτηση. Δεν απέκλεισε, όμως, να γίνουν παρεμβάσεις υπουργών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα.
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Σύγκρουση του ΤΧΣ με τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας
Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις προωθούνται στην Εθνική Τράπεζα μετά τη σύγκρουση της διοίκησης της τράπεζας με το ΤΧΣ, με
αφορμή την εκλογή νέου προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το ΤΧΣ έχει αποφασίσει να ζητήσει τη Δευτέρα τη σύγκληση
έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εθνικής, με θέμα την άρση της εμπιστοσύνης στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Το
ΤΧΣ έλαβε την απόφαση για την καρατόμηση της διοίκησης της Εθνικής μετά την καταψήφιση της πρότασής του για την τοποθέτηση
του κ. Δημήτρη Τσιτσιράγκου στη θέση του προέδρου της τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ, ελέγχοντας πάνω από το 40% των
μετοχών, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΕΤΕ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ΤΧΣ δεν θα ζητήσει τη σύγκληση συνέλευσης μόνο αν
υπάρξει άμεση παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΕ κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, παραίτηση που θα οδηγούσε στην εκ νέου
αναδόμηση του δ.σ. Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη
Στουρνάρα με τον πρόεδρο του Ταμείου ΤΧΣ κ. Γιώργο Μιχελή για το θέμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κεντρική τράπεζα κατ’ αρχάς
δεν είχε καμία αντίρρηση στην αρχική απόφαση του δ.σ. της ΕΤΕ, ωστόσο επιθυμεί να δοθεί γρήγορα λύση στο θέμα, αποφεύγοντας μια
έκτακτη γενική συνέλευση. Υπενθυμίζεται ότι αργά το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης το ΤΧΣ ζήτησε την αναβολή του δ.σ. της ΕΤΕ
το οποίο συνεδρίαζε για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου δ.σ. και την εκλογή προέδρου. Είχε προηγηθεί το πρωί της ίδιας ημέρας η
εκλογή του κ. Παναγιώτη Θωμόπουλου ως νέου μέλους – υποψηφίου προέδρου αντίθετα στην εισήγηση του ΤΧΣ που είχε προτείνει τον κ.
Δημήτρη Τσιτσιράγκο. Αμέσως μετά τη συντριπτική εκλογή του κ. Θωμόπουλου, το ΤΧΣ αντέδρασε απειλώντας με έκτακτη γενική
συνέλευση και καταψήφιση του νέου δ.σ., αντίδραση που όμως δεν εμπόδισε τη διοίκηση της Εθνικής να επιμείνει. Μάλιστα προχώρησε
σε συνεδρίαση του δ.σ. για την εκλογή του κ. Θωμόπουλου εξέλιξη που εμποδίστηκε από το Ταμείο. Σημειώνεται ότι ορισμένα μέλη του
δ.σ. της ΕΤΕ υποστηρίζουν ότι δεν είχαν σχηματίσει την εντύπωση ότι η υποστήριξη της υποψηφιότητας Θωμόπουλου συνιστά επιλογή
ρήξης με το Ταμείο. Τέτοιας έντασης αντιπαράθεση και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο δεν έχει προηγούμενο στον κλάδο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στην ανακοίνωση της Εθνικής την περασμένη Παρασκευή ανακοινώθηκαν τα νέα μέλη του δ.σ. χωρίς να γίνει καμία αναφορά στην
αντίδραση του ΤΧΣ και στην αναβολή του δ.σ. για τρεις εργάσιμες ημέρες κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΤΧΣ.
Η ολοκλήρωση των διοικητικών αλλαγών των τραπεζών αποτελεί προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης εντός
του έτους. Κατά συνέπεια, οι εκκρεμότητες τόσο στην Εθνική όσο και στην Πειραιώς θα πρέπει να «κλείσουν» σε εξαιρετικά
περιορισμένα χρονικά περιθώρια.
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Οφελος 414 εκατ. ευρώ από την άρση 577 εμποδίων στις αγορές προσδοκά ο ΟΟΣΑ
Όφελος τουλάχιστον 414 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να αποφέρει στην ελληνική οικονομία η άρση των 577 εμποδίων στον
ανταγωνισμό που εντόπισε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε έξι τομείς της οικονομίας
και δη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στις κατασκευές, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στη μεταποίηση και χονδρεμπόριο
φαρμακευτικών προϊόντων, στο χονδρεμπόριο και σε κλάδους μεταποίησης χημικών προϊόντων. Μάλιστα, το όφελος αυτό
προκύπτει σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μπορεί να είναι
πολλαπλάσιο.
Τα εμπόδια αυτά, αλλά και οι συστάσεις του διεθνούς οργανισμού προς την ελληνική κυβέρνηση για τη θεραπεία των
στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό που προέρχονται από την ίδια τη νομοθεσία περιλαμβάνονται στην τρίτη εργαλειοθήκη
ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ.
Η εργαλειοθήκη θα παραδοθεί επισήμως αύριο στην ελληνική κυβέρνηση από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του
ΟΟΣΑ κ. Ριντάρο Ταμάκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξεταζόμενοι κλάδοι αντιστοιχούν στο 11,2% του ελληνικού ΑΕΠ
και στο 16,7% της απασχόλησης στην Ελλάδα.
Για τον εντοπισμό των ρυθμιστικών εμποδίων (σ.σ. εμπόδια στον ανταγωνισμό που προκύπτουν από τη νομοθεσία)
εξετάστηκαν συνολικά 1.288 νομοθετήματα. Στον κλάδο του χονδρεμπορίου εντοπίστηκαν οι περισσότεροι περιορισμοί,
συνολικά 265, στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων 88, στους λοιπούς κλάδους μεταποίησης 80 (σ.σ. μεγάλοι κλάδοι
μεταποίησης όπως αυτός των τροφίμων και των αλκοολούχων ποτών αποτέλεσαν αντικείμενο των δύο προηγούμενων
εργαλειοθηκών), στον κλάδο των ΜΜΕ 68, στον κλάδο των κατασκευών 61 και τέλος στον κλάδο του ηλεκτρονικού
εμπορίου 15 ρυθμιστικά εμπόδια.
Οι κυριότερες συστάσεις του ΟΟΣΑ ανά εξεταζόμενο τομέα έχουν ως εξής:
Ηλεκτρονικό εμπόριο
1) Θέσπιση ενιαίου ορισμού του καταναλωτή, καθώς σήμερα υπάρχουν πολλαπλοί και αντιφατικοί μεταξύ τους ορισμοί
του καταναλωτή, με συνέπεια τη δημιουργία σύγχυσης και την πρόκληση νομικής αβεβαιότητας.
2) Θέσπιση ενιαίου ορισμού του προμηθευτή.
3) Διευκρίνιση των ορισμών και διαφοροποίηση μεταξύ νομικών και εμπορικών εγγυήσεων. Σημειώνεται ότι η νομική
εγγύηση είναι η ελάχιστη νομική προστασία που προσφέρεται στους καταναλωτές σε περίπτωση προϊόντων που είναι
ελαττωματικά, ενώ οι εμπορικές εγγυήσεις είναι επιπρόσθετα εχέγγυα που προσφέρει κατ’ επιλογήν ο κατασκευαστής
κ.ο.κ. Οι διατάξεις περί εγγυήσεων είναι και πολύπλοκες και διασκορπισμένες στο εθνικό δίκαιο, με συνέπεια την έλλειψη
κατανόησης των σχετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και από τους προμηθευτές και από τους καταναλωτές.
4) Κατάργηση κάποιων υποχρεώσεων των τελικών πωλητών σχετικά με τις εμπορικές εγγυήσεις. Ειδικότερα, όπως
επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, οι υποχρεώσεις που θέτει ο νόμος στους Ελληνες προμηθευτές σε σχέση με τις εμπορικές εγγυήσεις
τους επιβαρύνουν περισσότερο από την πρόθεση του κοινοτικού νομοθέτη (οδηγία 1999/44/EΚ). Στον βαθμό που
ανταγωνιστές στο εξωτερικό δεν επιβαρύνονται με παρόμοιες υποχρεώσεις, είναι δυνατόν οι υποχρεώσεις αυτές να
συνιστούν
εμπόδιο
στη
δυνατότητα
των
εγχώριων
προμηθευτών
να
είναι
ανταγωνιστικοί.
Επιπλέον, η αξία της εμπορικής εγγύησης τελικώς μεταφέρεται στους καταναλωτές μέσω μιας αυξημένης τιμής του
προϊόντος.
5)Παρακολούθηση και αναθεώρηση εντός δύο ετών των μηχανισμών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών μεταξύ
καταναλωτών και προμηθευτών. Ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι το γεγονός πως στην Ελλάδα δεν ξεκινάει η διαδικασία από μία
ελάχιστη αξία προϊόντων και άνω και επίσης η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από τον Συνήγορο του Καταναλωτή μπορεί να
οδηγήσει σε καταχρηστική άσκηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
6) Απλοποίηση και κωδικοποίηση της κύριας νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή και κατάργηση παρωχημένων
διατάξεων.
7) Απαλλαγή των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών (ISPs), συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών ηλεκτρονικού
εμπορίου (π.χ. Skroutz), από τη γενική υποχρέωση ελέγχου της νομιμότητας των πληροφοριών που διαβιβάζουν ή
αποθηκεύουν ότι παρέχουν μόνο υπηρεσίες «φιλοξενίας».
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
1) Να αλλάξουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται οι εφημερίδες στις οποίες μπορεί να κάνει δημοσιεύσεις το
Δημόσιο (προκηρύξεις, διαγωνισμούς κλπ.). Ο ΟΟΣΑ συστήνει την κατάργηση του κριτηρίου σύμφωνα με το οποίο μια
ημερήσια εφημερίδα για να έχει δημοσιεύσεις του Δημοσίου πρέπει να κυκλοφορεί τουλάχιστον 2 χρόνια και μια
εβδομαδιαία τουλάχιστον 3 χρόνια και να τεθεί ένα νέο όριο από 6 έως 12 μήνες.
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2) Να καταργηθεί η νομοθεσία που προβλέπει ότι για να απολαμβάνει μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό ειδικό χαμηλό τιμολόγιο
ταχυδρομικής διακίνησης θα πρέπει ο εκδότης να είναι μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), θα
πρέπει να κυκλοφορεί τουλάχιστον 2-3 χρόνια και ο ιδιοκτήτης της να είναι εκδότης ή δημοσιογράφος.
3) Εξορθολογισμός της νομοθεσίας που αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εφημερίδων και απαλοιφή από τη νομοθεσία της
υποχρέωσης διανομής του Τύπου μέσω των πρακτορεία Τύπου.
4) Αν και ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι στην εργαλειοθήκη δεν έχει προβεί σε αξιολόγηση του νόμου 4339/2015 (νόμος Παππά) για την
αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών και της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης 7577/2016 λόγω των διοικητικών και νομικών
διαδικασιών που βρίσκονταν -και βρίσκονται- σε εξέλιξη, προβαίνει σε παρατηρήσεις σχετικά με το άρθρο 14 του επίμαχου νόμου. Το
άρθρο 14 αφορά τις εξωτερικές παραγωγές τηλεοπτικών προγραμμάτων και o ΟΟΣΑ προτείνει εξορθολογισμό της νομοθεσίας.
5) Ο ΟΟΣΑ συνιστά την επανεξέταση του ορισμού του ανεξάρτητου παραγωγού οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με την σχετική
Ευρωπαϊκή Οδηγία. Παράλληλα, η υποχρεωτική εγγραφή των παραγωγών και των εταιρειών παραγωγής στα μητρώα των οικείων
επιμελητηρίων πρέπει να καταργηθεί.
6) Αλλαγές στον νόμο 3592/2007 (νόμος Ρουσσόπουλου) σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
ραδιοτηλεοπτικών μέσων, καθώς αυτές ευνοούν επιχειρήσεις της αλλοδαπής και από την άλλη επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις της
ημεδαπής.
7) Ολοκλήρωση της τεχνικής ανάλυσης, έκδοση χάρτη ραδιοφωνικών συχνοτήτων και διενέργεια δημοπρασιών σε κάθε περιφέρεια με
συγκεκριμένο αριθμό αδειών τόσο για τους ενημερωτικούς όσο και για τους θεματικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
8) Κατάργηση του κριτηρίου παλαιότητας και του κριτηρίου ελάχιστου αριθμού εργαζομένων για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών
σταθμών.
9) Να γίνει πιο ευέλικτο το νομικό καθεστώς για τη συνδρομητική τηλεόραση.
Χονδρεμπόριο
1) Να καταργηθεί ο περιορισμός για την ύπαρξη μόνο μίας κεντρικής χονδρεμπορικής αγοράς φρούτων -λαχανικών, κρεάτων και
ψαριών σε μια περιφέρεια και να επιτραπεί πέρα από τις κρατικές να ιδρύουν οι χονδρέμποροι πιθανώς σε συνεργασία με άλλους
παράγοντες της αγοράς, να ιδιωτικές ανταγωνιστικές χονδρεμπορικές αγορές.
2) Να αποσυνδεθεί η διάρκεια των συμβάσεων χονδρεμπορίας καυσίμων από τον όγκο των αποθηκευτικών χώρων. Όλοι οι
αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να καταχωρούνται στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας.
3) Μείωση του απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις χονδρεμπορίας καυσίμων.
4) Η δυνατότητα επέκτασης των αποκλειστικών συμβάσεων χονδρεμπόρων με τους πρατηριούχους καυσίμων πέραν των πέντε ετών να
ισχύει μόνο εάν ο χονδρέμπορος κατέχει πλήρως το ακίνητο.
5) Nα ισχύουν τα ίδια κριτήρια για την αδειοδότηση υφιστάμενων και νέων στον κλάδο των οδικών μεταφορών. Επίσης, να ισχύουν οι
ίδιες προϋποθέσεις αδειοδότησης των φορτηγών των εταιρειών οδικών μεταφορών, καθώς σήμερα υπάρχουν διακρίσεις ανάλογα με τη
νομική μορφή τους.
Φαρμακευτικά προϊόντα
1) Το νομικό πλαίσιο για την διαφήμιση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να
ευθυγραμμιστεί με τις πρόσφατες τροποποιήσεις περί απελευθέρωσης των καναλιών διανομής των Γενικής Διάθεσης Φαρμάκων
(ΓΕΔΙΦΑ) ως υποκατηγορίας των ΜΗΣΥΦΑ. Επιπλέον, η διαφήμιση των ωφελημάτων προς το κοινό με τη μορφή των εκπτώσεων θα
επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία στην προώθηση των ΜΗΣΥΦΑ.
2) Η νομοθεσία που καλύπτει τα φαρμακευτικά προϊόντα προβλέπει μέγιστη μείωση τιμής στα γενόσημα φάρμακα κατά την διαδικασία
ανατιμολόγησης. Σε περίπτωση που η αναθεωρημένη τιμή του γενοσήμου υπερβαίνει εκείνη του προϊόντος αναφοράς η τιμή του
τελευταίου διορθώνεται προς τα πάνω ώστε οι δύο τιμές να εξισωθούν. Αυτό στερεί από τα γενόσημα το πλεονέκτημα τιμής που έχουν
σε σχέση με το προϊόν αναφοράς, δίχως να αφήνουν περιθώρια ανταγωνισμού ή περαιτέρω διείσδυσής τους στην αγορά. Ο ΟΟΣΑ
προτείνει ο κανόνας της μέγιστης μείωσης τιμής να εφαρμόζεται μόνο όταν η αναθεωρημένη τιμή του γενόσημου είναι κάτω από αυτή
του φαρμάκου αναφοράς (εκτός πατέντας).
3) Να αρθούν οι περιορισμοί που προβλέπουν ότι οι φαρμακαποθήκες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν πάνω από μία βοηθητική μονάδα
και ότι αυτή πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιφέρεια με τη φαρμακαποθήκη. Επίσης ο ΟΟΣΑ συστήνει να καταργηθεί η νομοθεσία
που προβλέπει ότι οι φαρμακαποθήκες μπορούν να εγκαθίστανται μόνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
Κατασκευές
1) Δυνατότητα συμμετοχής φυσικών προσώπων και εταιρειών στους δημόσιους διαγωνισμούς ανεξαρτήτως της κατηγοριοποίησής τους
σε τάξεις στα μητρώα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής.
2) Να επιτραπεί η ταυτόχρονη δυνατότητα εγγραφής φυσικών προσώπων και εταιρειών σε μητρώα μελετητών και κατασκευαστών.
Αντίθετα, συνιστάται να μην επιτρέπεται η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου έργου σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που σχεδίασαν
το έργο αυτό εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Στις δημόσιες συμβάσεις μελετών, όπου σήμερα
επιτρέπεται σε φυσικά πρόσωπα να εγγραφούν το πολύ σε δύο από τις 28 συνολικά κατηγορίες μελετών, θα πρέπει να επιτραπεί η
δυνατότητα εγγραφής τους σε μεγαλύτερο αριθμό κατηγοριών, λαμβανομένων υπόψη των πανεπιστημιακών τους πτυχίων - ήτοι
ειδικότητες της μηχανικής όπως πολιτικός ή μηχανολόγος μηχανικός.
3) Τα τιμολόγια δημοσίων έργων και μελετών δημοσιεύονται που δημοσιεύονται από το από το υπουργείο Υποδομών θα πρέπει
ενημερωθούν ώστε να αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς
Μεταποίηση και χονδρεμπόριο χημικών προϊόντων
1) Να επιτρέπεται σε επίπεδο χονδρεμπορίου η χύμα πώληση απορρυπαντικών.
2) Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην ισοπροπυλική αλκοόλη.
3) Να καταργηθούν οι περιοριστικές προδιαγραφές για τους αποθηκευτικούς χώρους των φυτοφαρμάκων.
Καθημερινή
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Τ. Μέι: Το κοινοβούλιο να επικυρώσει την ψήφο των πολιτών για το Brexit
Το βρετανικό κοινοβούλιο πρέπει να αποδεχθεί ότι η ψήφος των Βρετανών στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου για
αποχώρηση από την ΕΕ ήταν νόμιμη και πρέπει να επιτρέψει στην κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της στην ολοκλήρωση
της διαδικασίας του Brexit, τόνισε σήμερα η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι, ενώ ο ηγέτης των Εργατικών
Τζέρεμι Κόρμπιν διεμήνυσε ότι θα προσπαθήσει να εμποδίζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση της
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν εξασφαλίσει την πρόσβαση στην ενιαία
αγορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λονδίνου την Πέμπτη να δώσει στο κοινοβούλιο δικαίωμα ψήφου επί της
διαδικασίας του Brexit αποτέλεσε πλήγμα στην βρετανίδα πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση ανακοινώσει ότι θα προσφύγει
κατά της απόφασης, αλλά αν αυτή επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο τον επόμενο μήνα και ακολουθηθεί η
κοινοβουλευτική διαδικασία, το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα θα χρειαστεί να αγωνιστεί για να εξασφαλίσει την
απαιτούμενη πλειοψηφία καθώς αρκετοί από τους βουλευτές του εμφανίζονται να έχουν ανησυχίες σχετικά με τους όρους
του Brexit.
Η Μέι δηλώνει βέβαιη για την ανατροπή της απόφασης του Ανώτερου Δικαστηρίου και χθες κατά τη διάρκεια
τηλεφωνικών της συνομιλιών με την καγκελάριο της Γερμανίας Αγγελα Μέρκελ και τον πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά
Ολάντ, επέμεινε ότι το χρονοδιάγραμμα για την επίκληση του Αρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας μέχρι το τέλος
Μαρτίου παραμένει «αμετάβλητο».
Η κυβέρνηση που έχει προβεί σε λίγες αποκαλύψεις σχετικά με τα σχέδια της για την μελλοντική σχέση της Βρετανίας με
την Ενωση, υποστηρίζει ότι μια λεπτομερής παρουσίαση της διαπραγματευτικής στρατηγικής της κυβέρνησης στο
κοινοβουλίο θα την φέρει σε μειονεκτική θέση στις συζητήσεις με την ΕΕ.
«Ενώ άλλοι επιδιώκουν να δέσουν τα διαπραγματευτικά μας χέρια, η κυβέρνηση θα συνεχίσει την δουλειά υλοποίησης της
απόφασης του βρετανικού λαού», τόνισε η Μέι με ανακοίνωση της πριν την αναχώρηση της για την Ινδία.
«Ήταν τα μέλη του κοινοβουλίου που αποφάσισαν με συντριπτική πλειοψηφία να θέσουν την απόφαση στον βρετανικό
λαό. Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο. Ήταν νόμιμο. Οι βουλευτές και όσοι λυπούνται για το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος πρέπει να αποδεχτούν ότι ο λαός αποφάσισε».
«Χρειάζεται να στρέψουμε τις σκέψεις μας στο πως θα επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την χώρα μας», πρόσθεσε.
«Αυτό σημαίνει να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στο σχέδιο και στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει, να συνεχίσουμε την
ανάπτυξη της διαπραγματευτικής μας στρατηγικής και να μην ανοίξουμε όλα μας τα χαρτιά. Αυτό δεν είναι προς το
εθνικό μας συμφέρον και δεν θα μας βοηθήσει να πετύχουμε την καλύτερη συμφωνία για την Βρετανία», υπογράμμισε η
βρετανίδα πρωθυπουργός.
Από την πλευρά του ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε σήμερα στην εφημερίδα Sunday Mirror
ότι «το ελάχιστο όριο για το Brexit» είναι η παροχή εγγυήσεων για πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ για τους
εξαγωγείς, η διαρκής προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μέτρα προστασίας για τους καταναλωτές και για το
περιβάλλον και οι δεσμεύσεις ότι η Βρετανία θα αναπληρώσει την οποιαδήποτε απώλεια από τα επενδυτικά κεφάλαια της
ΕΕ.
«Δεν αμφισβητούμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Δεν ζητάμε την διεξαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος»,
\
δήλωσε ο Κόρμπιν
στην κυριακάτικη έκδοση της Mirror. «Ζητάμε πρόσβαση στην αγορά της Ευρώπης για την βρετανική
βιομηχανία», επισήμανε.
Παράλληλα δήλωσε έτοιμος απέναντι στην πιθανότητα διεξαγωγής πρόωρων εκλογών πριν τις προγραμματισμένες για το
2020 βουλευτικές εκλογές.
«Εάν η κυβέρνηση ζητήσει εκλογές, είμαστε έτοιμοι για αυτές», τόνισε. «Έχουμε τα μέλη, την οργάνωση και τον
ενθουσιασμό. Η πρόκληση είναι ευπρόσδεκτη».
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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The longest economic expansions in US history
• 1991-2001
• 1961-1969
• 1982 -1990
• 2009 – present
Economic expansion can last longer than most bears think possible.
Does not even include Japan's 40 years
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