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Jövőbeli kapcsolat: Nemet kell
mondani a no-deal-re, idő kell az
alkalmazkodáshoz
Most, hogy már kevesebb, mint 3 hónap van hátra az átmeneti
időszak végéig, nagyipari termelők Európa minden részéről
felkérték az összes érintett felet, hogy törjék meg a mostani
patthelyzetet, kerüljék el a no-deal kilépést, valamint
biztosítsák, hogy az ipari ágazatnak elegendő ideje legyen
alkalmazkodni.
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Brüsszel, 2020. október 12. – Az európai technológiai és ipari ágazatot
képviselő Ceemet tagok minden felet arra hívnak fel, hogy olyan
megoldást találjanak, amely az ipari ágazatok legjobb érdekét szolgálja.
Érezhető, hogy az üzleti szféra számára sürgőssé vált az ügy, és ez az
érzés egyre erősödik, ahogyan közeledik az eredetileg a változásra kijelölt
idő, azaz az átmeneti időszak vége. Amint a Ceemet már a folyamat eleje
óta hangsúlyozza, ez annak az ideje, hogy az üzletek alkalmazkodjanak
az új megállapodás és egy új valóság feltételeihez.

A Ceemet-ről

Háttérben a COVID-19

A Ceemet a fém-, gépés technológia-alapú
ipar munkáltatóit
képviseli Európában, és
olyan iparágakat foglal
magában, mint a
fémipari, gépgyártási,
elektronikai, IKT, jármű
és szállítóeszköz
gyártási ágazat.

Mindez egy, a digitalizációban és a környezetbarát megoldásokban
végbemenő átalakulás közepette történik, miközben a háttérben ott lapul
a COVID-19, ami további komplexitást ad a már így is rendkívül bonyolult
helyzetnek. A gyártók emberemlékezet óta a legnagyobb ipari válságot
élik át, nemzeti és regionális karanténokkal illetve átmeneti rövid
munkaidős munkavégzéssel, amelyek gyakran nem elegendőek kezelni
az általunk képviselt ipari bázist ért szimmetrikus sokkot.

A tagszervezetei
200 000 céget
képviselnek Európában,
amelyek közvetlenül
több mint 17 millió,
közvetetten 35 millió
munkahelyet
biztosítanak.

A második hullám lehetősége, a fenyegető gazdasági visszaesés és
jelentős politikai bizonytalanságok közepette most még fontosabb annak
biztosítása, hogy az Egyesült Királyság ne egy no-deal kilépéssel hagyja
el az EU-t, illetve hogy a cégeknek elegendő idejük maradjon az
alkalmazkodásra.

A Ceemet egy elismert
európai szociális partner
az ipari ágazat szintjén,
és az európai ipar
globális
versenyképességét
mozdítja elő
konzultációk és
szociális párbeszédek
révén.

Bár világos, hogy még ha születik is megállapodás, akkor is
elkerülhetetlen változások lesznek az EU és az Egyesült Királyság
kapcsolatában, továbbra is sok bizonytalanság marad. Egy új
megállapodás változásokkal jár a mobilitás, a határügyi/vámeljárások és a
piacszabályozás terén (pl. CE-jelölés), ami rámutat a felkészülési idő
szükségességére.

A Végjátékhoz közeledve: Politikai felelősség a megállapodás
megkötése
Függetlenül attól a ténytől, hogy a hírhedt óra mindjárt éjfélt üt, a
gyártóipari munkáltatók hisznek abban, hogy még mindig járható a
megállapodáshoz vezető út, bár alapvető fontosságú, hogy mindkét fél
ragadja meg ezt az alkalmat. Elérkeztek a tárgyalások kulcsfontosságú
napjai: itt az idő egy tartalmas megállapodásra, amely megőrzi azokat az
összetett és törékeny viszonyokat, amelyek létrejöttek az EU-beli gyártók,
a nem EU-s de vámuniótag kereskedelmi partnerek, illetve az EK között.
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