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ΘΕΜΑ: Εκστρατεία του Ηνωμένου Βασιλείου για ενημέρωση των επιχειρήσεων
για τις αλλαγές που θα επέλθουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου
στις 31 Δεκεμβρίου 2020
Κύριοι,
Η Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία μας έχει ενημερώσει ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου
Βασιλείου ξεκίνησε μια νέα επικοινωνιακή εκστρατεία για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της
ΕΕ να ετοιμαστούν εν όψει του τέλους της μεταβατικής περιόδου.
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την τελωνειακή ένωση και την ενιαία αγορά της
ΕΕ στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, και
θα υπάρξει μια σειρά σίγουρων αλλαγών για τις οποίες πρέπει να προετοιμαστούν οι
επιχειρήσεις της ΕΕ.
Η εκστρατεία που τιτλοφορείται "Keep Business Moving" προσφέρει στις επιχειρήσεις της ΕΕ
που εμπορεύονται με το Ηνωμένο Βασίλειο μια αποκλειστική ιστοσελίδα,
https://www.gov.uk/eubusiness, η οποία θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες
στις οποίες πρέπει να προβούν για να συνεχίσουν τις ομαλές συναλλαγές με το Ηνωμένο
Βασίλειο μετά το τέλος της χρονιάς. Η σελίδα θα ενημερώνεται με περισσότερες
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων και επιχειρηματικών
εκδηλώσεων, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.
Αυτή η επικοινωνιακή προσπάθεια συμπληρώνει την εγχώρια εκστρατεία της κυβέρνησης
του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία περιλαμβάνει τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι
επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για να προετοιμαστούν.
Οι προτεραιότητες για τις ομάδες στις Πρεσβείες και τις Ύπατες Αρμοστείες του Ηνωμένου
Βασιλείου σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι να συνεργαστούν στενά με τους ευρωπαίους
εταίρους τους, εταιρείες και επιχειρηματικές ενώσεις, για να βοηθήσουν στην προετοιμασία
των επιχειρήσεων της ΕΕ για τις αλλαγές, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις ομαλές
συναλλαγές τους με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου.
Ως η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με μια πολυτομεακή αγορά, το Ηνωμένο
Βασίλειο θα συνεχίσει να αποτελεί ισχυρό εμπορικό εταίρο για τις επιχειρήσεις της ΕΕ,
ιδιαίτερα δε για την Κύπρο.
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-2Η πιο πάνω πληροφόρηση εντάσσεται στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης που σας
παρέχουμε αναφορικά με το Brexit, την οποία θα συνεχίσουμε ενημερώνοντας σας για όλες
τις εξελίξεις έτσι που να μπορέσετε να προετοιμαστείτε κατάλληλα και να διασφαλίσετε την
ομαλότερη δυνατή μετάβαση σας στο νέο καθεστώς που θα ισχύσει από την 1/1/2021 και
μετά.

Με εκτίμηση,
Λεωνίδας Πασχαλίδης
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
/ΓΒ
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