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El Brexit tindrà un impacte en la Defensa de la UE en termes
de diners, tropes, armes nuclears però també en la direcció
i objectius de la Defensa europea.
A més, el Brexit tindrà conseqüències pel mateix país.
Quins seran els avantatges i desavantatges per a la UE i pel
Regne Unit (RU)?
A quins escenaris ens enfrontarem?

L’Article 41 del Tractat de la UE
estableix les regles de 

finançament de la Política 
Exterior i de Seguretat, incloent 

les missions. L’any 2009 va quedar 
inclòs en el Tractat de Lisboa.

Les operacions civils de la política 
de defensa i seguretat comuna 
(CSDP) es financen d’un fons 

comú mentre que les operacions 
militars son finançades per cada 
estat membre en proporció del 

seu PIB. En el fons els Estats 
Membres contribueixen segons el 

seu PIB també (menys 
Dinamarca).

Les operacions militars han 
d’estar aprovades unanimitat del 
Consell Europeu. Els estats que 

decideixen contribuir a les 
operacions militars han d'assumir 

els costos. 

BASE LEGAL UE

INTRODUCCIÓ MARC TEÒRIC

o El cap d’estat o de govern anglès, participa en les reunions del Consell Europeu.
o El RU, com tots els membres de la UE, té dret de veto a qualsevol nova proposta o activitat de la CSDP així com el control efectiu

de tot el seu personal.
o El RU ha de cooperar i informar a tots els estats membres a través de la CSDP.
o El RU contribueix en totes les operacions civils i en 5 de les 6 operacions militars de la UE.

BASE LEGAL DE COOPERACIÓ RU - UE
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Estatus
Participació en el

Consell Europeu

Participació en les operacions 

Civils i Militars

Suport econòmic al fons de 

CSDP

Estatus Especial Sí Sí Sí

Jugador Associat Segons el cas Segons el cas Sí, Mecanisme Athena

Observador Independent No No No

POSSIBLES ESCENARIS

CONCLUSIONS

1. El RU i la UE estan més a prop del tercer escenari, observador independent que dels altres dos. En termes de costos polítics els
altres dos no són assumibles per cap dels dos actors.

2. Canvis en l’estratègia i distribució de poder de la UE.
3. Les conseqüències per a la UE i RU estan més lligats a canvis polítics que a conseqüències militars.
4. La OTAN podria utilitzar les seves institucions per convertir-se en un espai de més diàleg i cooperació per coordinar la seguretat

del RU i la UE.
5. La seguretat europea no deixarà de ser una preocupació per al RU degut a la proximitat geogràfica i cultural.


