
PR\1202636SV.docx PE650.385v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för utrikesfrågor

2020/2023(INI)

6.4.2020

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt 
partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Utskottet för utrikesfrågor

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Kati Piri, Christophe Hansen

(Gemensamt utskottsförfarande – artikel 58 i arbetsordningen)



PE650.385v01-00 2/15 PR\1202636SV.docx

SV

PR_INI_AgreementRecomm

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION ................................3

MOTIVERING .........................................................................................................................14



PR\1202636SV.docx 3/15 PE650.385v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION

om Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap 
med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
(2020/2023(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artikel 218 i EUF-
fördraget,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/266 av den 25 februari 2020 om 
bemyndigande att inleda förhandlingar med Förenade konungariket Storbritannien och 
Nordirland om ett nytt partnerskapsavtal1 samt de direktiv som anges i addendumet till 
detta för förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland, som har offentliggjorts,

– med beaktande av sina resolutioner av den 5 april 2017 om förhandlingarna med 
Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska 
unionen2, av den 3 oktober 2017 om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket3, 
av den 13 december 2017 om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket4, av den 
14 mars 2018 om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket5, av 
den 18 september 2019 om läget i Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen6, 
av den 15 januari 2020 om genomförande och övervakning av bestämmelserna om 
medborgarnas rättigheter i utträdesavtalet7 och av den 12 februari 2020 om det 
föreslagna mandatet för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirland8,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 29 januari 2020 om utkastet till 
rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och 
Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen9,

– med beaktande av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands 
utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen10 (nedan kallat 
utträdesavtalet) och den åtföljande politiska förklaringen om de framtida förbindelserna 

1 EUT L 58, 27.2.2020, s. 53.
2 EUT C 298, 23.8.2018, s. 24.
3 EUT C 346, 27.9.2018, s. 2.
4 EUT C 369, 11.10.2018, s. 32.
5 EUT C 162, 10.5.2019, s. 40.
6 Antagna texter, P9_TA(2019)0016.
7 Antagna texter, P9_TA(2020)0006.
8 Antagna texter, P9_TA(2020)0033.
9 Antagna texter, P9_TA(2020)0018.
10 EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.
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mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket11 (nedan kallad den politiska 
förklaringen),

– med beaktande av yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för budgetfrågor, 
utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för transport och 
turism, utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling, fiskeriutskottet, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för rättsliga 
frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, 
utskottet för konstitutionella frågor och utskottet för framställningar, 

– med beaktande av skrivelserna från budgetkontrollutskottet, utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av artiklarna 114.4 och 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för 
utrikesfrågor och utskottet för internationell handel, i enlighet med artikel 58 i 
arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 
internationell handel (A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. EU:s mandat, som antogs av rådet den 25 februari, lägger grunden för ett omfattande 
nytt partnerskap som bildar en sammanhängande struktur och en övergripande 
styrningsram.

B. EU:s mandat grundas på Europeiska rådets riktlinjer av den 23 mars 2018 och den 
politiska förklaring som man kom överens om tillsammans med Förenade kungariket 
den 17 oktober 2019.

C. Förhandlingarna om det framtida partnerskapet bör förutsätta ett faktiskt genomförande 
av utträdesavtalet och dess tre protokoll. 

D. EU söker upprätta ett omfattande nytt partnerskap med Förenade kungariket som 
omfattar de intresseområden som beskrivs i den politiska förklaringen: handel och 
ekonomiskt samarbete, brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete, utrikespolitik, 
säkerhet och försvar samt tematiska samarbetsområden.

E. Det framtida avtalet bör införlivas i en övergripande förvaltningsram, och Europeiska 
unionens domstol bör vara det enda organ som ansvarar för tolkningen av EU-rätten.

F. Såsom varande ett tredjeland kan Förenade kungariket inte ha samma rättigheter och 
åtnjuta samma förmåner som en medlemsstat, och situationen i både EU och Förenade 
kungariket kommer därför att ändras väsentligt från och med januari 2021. 

G. I den politiska förklaringen enades EU och Förenade kungariket om att i juni 2020 

11 EUT C 34, 31.1.2020, s. 1.



PR\1202636SV.docx 5/15 PE650.385v01-00

SV

sammanträda på hög nivå för att utvärdera framstegen i syfte att enas om åtgärder för att 
gå vidare med förhandlingarna om de framtida förbindelserna.

H. EU och dess medlemsstater bör stå fast vid sin enighet under hela 
förhandlingsprocessen för att på bästa möjliga sätt försvara sina medborgares intressen. 

I. EU och Förenade kungariket enades i den politiska förklaringen om att det framtida 
förhållandet bör vila på gemensamma värden såsom respekt och skydd för mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter, demokratiska principer, rättsstaten och stöd för 
icke-spridning, och att dessa värden är en nödvändig förutsättning för samarbete inom 
ramen för den politiska förklaringen. Det framtida förhållandet bör inbegripa ett fortsatt 
åtagande från Förenade kungarikets sida att respektera ramverket kring den europeiska 
konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen).

Allmänna principer

1. Europaparlamentet välkomnar det faktum att de förhandlingsmål som uttrycktes i 
parlamentets resolution av den 12 februari 2020 och de förhandlingsdirektiv som rådet 
antog den 25 februari 2020 i hög grad sammanfaller. Parlamentet betonar att 
kommissionen har parlamentets fulla stöd i förhandlingarna med Förenade kungariket i 
enlighet med de fastställda direktiven, eftersom alla tre institutionerna i stort sett har 
samma målsättningar för förhandlingarna.

2. Europaparlamentet välkomnar EU:s utkast till avtal om ett nytt partnerskap med 
Förenade kungariket, som offentliggjordes den 18 mars 2020. 

3. Europaparlamentet noterar att Förenade kungariket har lämnat in olika utkast till texter 
till EU som – till skillnad från EU:s text – inte är offentliga och omfattar bland annat ett 
handelsavtal med bilagor, ett luftfartsavtal, ett flygsäkerhetsavtal och ett avtal om civilt 
kärnenergisamarbete via Euratom.

4. Europaparlamentet påminner om att ett associeringsavtal mellan EU och 
Förenade kungariket (nedan kallat avtalet) som ingås i enlighet med artikel 217 i EUF-
fördraget strikt måste stämma överens med följande principer:

i) Ett tredjeland får inte ha samma rättigheter och förmåner som en medlemsstat i 
EU, eller en medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) eller 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

ii) Den inre marknadens och tullunionens fullständiga integritet och korrekta 
funktionssätt samt de fyra friheternas odelbarhet måste skyddas. I synnerhet bör 
graden av samarbete inom den ekonomiska pelaren stå i proportion till den fria 
rörligheten för personer.

iii) Autonomin i EU:s beslutsfattande måste bevaras.

iv) EU:s rättsordning och Europeiska unionens domstols roll i detta avseende måste 
skyddas.

v) Demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, såsom 
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de definieras i synnerhet i den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna, Europakonventionen med dess protokoll, den europeiska sociala 
stadgan, Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och andra 
internationella människorättsfördrag från FN och Europarådet, måste fortsätta att 
följas och rättsstatsprincipen respekteras.

vi) Lika villkor som säkerställer en likvärdig standard i fråga om socialpolitik, 
arbetsmarknadspolitik, miljöpolitik, konkurrenspolitik och politik för statligt stöd, 
bland annat genom robusta och heltäckande ramar för konkurrens och kontroll av 
statligt stöd.

vii) Försiktighetsprincipen, principen om att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas 
vid källan och principen om att förorenaren betalar.

viii) EU:s avtal med tredjeländer och internationella organisationer, inklusive EES-
avtalet, måste skyddas, och den övergripande balansen för dessa förbindelser 
måste upprätthållas.

ix) EU:s finansiella stabilitet och efterlevnaden och tillämpningen av dess system och 
normer för reglering och tillsyn måste skyddas.

x) Den rätta balansen mellan rättigheter och skyldigheter, däribland, där så är 
lämpligt, proportionerliga ekonomiska bidrag, måste säkerställas.

5. Europaparlamentet understryker att syftet med förhandlingarna ur EU:s perspektiv är att 
upprätta ett nytt partnerskap med Förenade kungariket som är övergripande och 
omfattar de områden som anges i den politiska förklaringen: handel och ekonomiskt 
samarbete, brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete, utrikespolitik, säkerhet och 
försvar samt tematiska samarbetsområden.

6. Europaparlamentet betonar vikten av att vara redo för Förenade kungarikets utträde ur 
den inre marknaden och tullunionen i slutet av övergångsperioden den 31 december 
2020, oavsett utgången av förhandlingarna. Parlamentet betonar att konsekvenserna 
kommer att bli ännu mer betydande om ingen överenskommelse nås. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende kommissionens sektorsspecifika ”beredskapsmeddelanden”, 
som syftar till att göra näringslivet i EU redo för den oundvikliga chock som Förenade 
kungarikets utträde ur den inre marknaden kommer att orsaka.

 Genomförandet av utträdesavtalet

7. Europaparlamentet påminner om att utträdesavtalet är ett verktyg för att genomföra 
arrangemangen för Förenade kungarikets utträde och att den gemensamma kommitténs 
enda syfte är att övervaka tillämpningen av avtalet. Parlamentet understryker vikten av 
ett faktiskt genomförande av utträdesavtalet som ett lackmustest för Förenade 
kungarikets uppriktiga avsikter i förhandlingsprocessen, och påminner om att resultatet 
av förhandlingarna kommer att vara kopplat till detta.

8. Europaparlamentet insisterar på att det måste finnas solida garantier för att Förenade 
kungariket kommer att genomföra utträdesavtalet faktiskt och i sin helhet före utgången 
av övergångsperioden. Parlamentet betonar att övervakningen av genomförandet bör 
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vara en integrerad del av arbetet med de framtida förbindelserna.

9. Europaparlamentet påminner om att Förenade kungariket, även om det är ett tredjeland, 
enligt protokollet om Irland/Nordirland, efter övergångsperiodens slut kommer att ha till 
uppgift att genomföra delar av unionens tullkodex, vilket kommer att kräva att 
strukturer av en aldrig tidigare skådad omfattning inrättas redan före 
övergångsperiodens slut, vilket gör det nödvändigt att ta vederbörlig hänsyn till frågan 
om korrekt genomförande och verkställighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
genomföra effektiva kontroller. Parlamentet konstaterar att begreppet ”risk för att varan 
sedermera befordras till unionen” som används i artikel 5 i det protokollet är oklart och 
beroende av senare beslut av den gemensamma kommittén som är undantagna från 
Europaparlamentets formella granskning. Parlamentet begär att hållas fullständigt 
informerat om tillämpningen av den artikeln och eventuella förslag till beslut av den 
gemensamma kommittén i detta avseende.

10. Europaparlamentet påminner om att Förenade kungariket fram till den 31 december 
2020 är skyldigt att bidra till finansieringen av Europeiska försvarsbyrån, Europeiska 
unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt till 
kostnaderna för insatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP).

11. Europaparlamentet understryker att Förenade kungariket måste genomföra alla 
befintliga restriktiva åtgärder och sanktioner från EU och alla som beslutas under 
övergångsperioden, stödja EU:s uttalanden och ståndpunkter i tredjeländer och 
internationella organisationer och från fall till fall delta i EU:s militära insatser och 
civila uppdrag inom ramen för GSFP, dock utan någon ledande kapacitet inom ett nytt 
ramavtal för deltagande, samt respektera EU:s självständighet i beslutsfattandet och 
relevanta EU-beslut och EU-lagar, däribland de som rör upphandling och överföringar 
på försvarsområdet. Parlamentet slår fast att villkoret för ett sådant samarbete är 
fullständig överensstämmelse med internationell människorättslagstiftning och 
internationell humanitär rätt samt EU:s grundläggande rättigheter.

Ekonomiskt partnerskap

Handel

12. Europaparlamentet noterar att Förenade kungariket har valt att bygga sitt framtida 
ekonomiska partnerskap och handelspartnerskap med EU på grundval av ett 
”omfattande frihandelsavtal”, enligt vad som fastställs i Förenade kungarikets 
förhandlingsstrategi. Parlamentet framhåller att det visserligen är positivt inställt till att 
EU på ett konstruktivt sätt förhandlar fram ett välavvägt, ambitiöst och omfattande 
frihandelsavtal med Förenade kungariket, men att ett frihandelsavtal genom sin natur 
aldrig kommer att vara lika med ”friktionsfri” handel. Parlamentet delar kommissionens 
förhandlingsposition, enligt vilken räckvidden och ambitionsnivån för ett 
frihandelsavtal som EU skulle gå med på är beroende av Förenade kungarikets 
samtycke till bestämmelser som rör lika villkor, med tanke på marknadernas 
geografiska närhet och integration, liksom ingåendet av ett fiskeavtal.

13. Europaparlamentet betonar att för att ett frihandelsavtal verkligen ska främja EU:s 
intressen bör förhandlingarna syfta till att uppnå följande mål:
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i) Ömsesidiga arrangemang för att ge varandra förmånligt marknadstillträde för 
varor, tjänster, offentlig upphandling, erkännande av yrkeskvalifikationer samt i 
tillämpliga fall förhandlingar om utländska direktinvesteringar i full 
överensstämmelse med Världshandelsorganisationens regler.

ii) Ett åtagande från båda parter om att fortsätta att arbeta tillsammans i 
internationella forum för en stark, regelbaserad fri och rättvis handel i syfte att 
uppnå effektiv multilateralism.

iii) Kommissionen bör sträva efter en så omfattande varuhandel som möjligt, 
samtidigt som den bör utvärdera eventuella kvoter och tullar för de känsligaste 
sektorerna samt behovet av skyddsklausuler för att skydda integriteten hos EU:s 
inre marknad. När det exempelvis gäller livsmedels- och jordbruksprodukter är 
tillträdet till den inre marknaden beroende av strikt efterlevnad av samtliga EU:s 
lagar och normer, särskilt på områdena livsmedelssäkerhet, genetiskt 
modifierade organismer (GMO), bekämpningsmedel, geografiska beteckningar, 
djurskydd, märkning och spårbarhet, sanitära och fytosanitära normer samt 
människors, djurs och växters hälsa.

iv) Ursprungsreglerna bör avspegla EU:s senaste frihandelsavtal och baseras på EU-
producenternas intressen. I avtalet bör de befintliga kommersiella förbindelserna 
mellan EU och tredjeländer skyddas och allt snålskjutsåkande undvikas genom 
att man säkerställer konsekvens med hjälp av ett anpassat tariff- och kvotsystem 
samt ursprungsregler för produkter gentemot tredjeländer.

v) Åtaganden om antidumpnings- och utjämningsåtgärder kan vid behov gå längre 
än WTO:s regler på området.

vi) Åtaganden om tjänster bör göras i syfte att uppnå en liberaliseringsnivå i handeln 
med tjänster som går långt utöver parternas WTO-åtaganden, på grundval av 
EU:s senaste frihandelsavtal, samtidigt som den höga kvaliteten på EU:s 
offentliga tjänster bevaras i enlighet med EUF-fördraget, särskilt protokoll 26 om 
tjänster av allmänt intresse. Audiovisuella tjänster bör undantas från 
liberaliseringsbestämmelser. I ett frihandelsavtal är marknadstillträdet för 
tjänster begränsat och alltid föremål för uteslutningar, förbehåll och undantag. 
Alla leveranssätt för tjänster bör omfattas, inbegripet åtaganden om fysiska 
personers rörlighet över gränserna (leveranssätt 4) och bestämmelser som är 
kopplade till EU-reglerna samt respekt för likabehandling av arbetstagare och 
erkännande av yrkeskvalifikationer. Arrangemangen bör omfatta bestämmelser 
om marknadstillträde och nationell behandling enligt värdstatens regler, så att 
tjänsteleverantörer från EU behandlas på ett icke-diskriminerande sätt, även när 
det gäller etablering, liksom plattformar för lagstiftningssamordning. De nya 
arrangemangen bör tillåta tillfällig inresa och vistelse för fysiska personer i 
affärsändamål i syfte att tillhandahålla tjänster.

vii) Det bör finnas möjligheter till tillträde till marknader för offentlig upphandling 
utöver åtaganden som gäller WTO:s avtal om offentlig upphandling, så att EU-
företag garanteras marknadstillträde i strategiska sektorer på alla 
förvaltningsnivåer och en grad av öppenhet som motsvarar EU:s marknader för 
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offentlig upphandling. Parlamentet beklagar i detta avseende att Förenade 
kungarikets ursprungliga förhandlingsståndpunkt inte omfattar offentlig 
upphandling.

viii) Kraftfulla och genomförbara åtgärder som omfattar erkännande och ett starkt 
skydd av immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt och närstående rättigheter, 
varumärken och formgivningar, geografiska beteckningar, patent och 
företagshemligheter, på grundval av EU:s nuvarande och framtida rättsliga 
ramar, som säkrar samma skyddsnivå som den som föreskrivs i utträdesavtalet. 

ix) Ett övergripande kapitel om mikroföretags och små och medelstora företags 
behov och intressen med avseende på underlättande av marknadstillträde, 
inklusive, men inte begränsat till, kompatibilitet för tekniska standarder och 
rationaliserade tullförfaranden i syfte att bevara och skapa konkreta 
affärsmöjligheter och främja dessa företags internationalisering. Parlamentet 
noterar att Förenade kungarikets förhandlingsstrategi inte innehåller specifika 
bestämmelser som återspeglar dessa mål.

x) För att ett handelsavtal ska vara heltäckande måste det innehålla bestämmelser 
som säkerställer en fortsatt anpassning av Förenade kungarikets regelverk till 
EU:s regelverk i framtiden. För att underlätta handeln bör övergripande 
bestämmelser för ett enhetligt regelverk och icke-tariffära hinder förhandlas 
fram, med beaktande av regleringssamarbetets frivilliga karaktär och rätten att 
lagstifta i allmänhetens intresse, samtidigt som oberoendet på regleringsområdet 
och de parlamentariska rättigheterna upprätthålls. Parlamentet påminner om att 
bestämmelser om regleringssamarbete i ett handelsavtal inte till fullo kan 
återskapa samma friktionsfria handel som ett medlemskap i den inre marknaden 
ger. Anpassning av regelverket för marknadskontroll av produkter och robusta 
produktnormer bör vara en väsentlig och oersättlig del av frihandelsavtalet i syfte 
att säkerställa lika villkor för EU-företag och en hög skyddsnivå för EU:s 
konsumenter. 

xi) I syfte att slå vakt om den finansiella och lagstiftningsmässiga stabiliteten, och 
säkerställa fullständig respekt för EU:s system och normer för reglering och 
tillämpningen därav, är undantag och begränsningar av försiktighetsskäl i det 
gränsöverskridande tillhandahållandet av finansiella tjänster ett sedvanligt inslag 
i EU:s handelsavtal och bör ingå i detta avtal.

xii) Ambitiösa bestämmelser som gör det möjligt att utveckla den digitala handeln 
och åtgärda omotiverade hinder för handeln genom elektroniska medel samt 
säkerställa en öppen, säker och tillförlitlig onlinemiljö för företag och 
konsumenter och reglera gränsöverskridande dataflöden, inbegripet principer 
såsom rättvis konkurrens och ambitiösa regler för gränsöverskridande 
dataöverföring, i enlighet med och utan att det påverkar EU:s nuvarande och 
framtida regler om dataskydd och integritet.

xiii) Eftersom frihandelsavtalet skulle leda till tullkontroller så snart varor börjar 
komma in på den inre marknaden, vilket påverkar globala leveranskedjor och 
tillverkningsprocesser, bör tullmyndigheterna stärkas när det gäller både personal 
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och teknisk utrustning för att klara sina ytterligare uppgifter. De operativa 
förfarandena i frihandelsavtalet måste syfta till att bevara reglerna för unionens 
inre marknad för varor och tullunionens integritet, bland annat genom att det 
skyndsamt inrättas ett effektivt fungerande arrangemang mellan EU och 
Förenade kungariket på detta område. Det är av yttersta vikt att se till att varorna 
överensstämmer med reglerna för den inre marknaden. 

Lika villkor

14. Europaparlamentet beklagar Förenade kungarikets förhandlingsståndpunkt med EU, där 
man hittills inte har inlett några detaljerade förhandlingar om lika villkor. Parlamentet 
påpekar att denna ståndpunkt inte återspeglar punkt 77 i den politiska förklaring som 
undertecknats av båda parter. 

15. Med tanke på Förenade kungarikets geografiska närhet och det ömsesidiga ekonomiska 
beroendet med EU upprepar Europaparlamentet att hur bred och djup 
överenskommelsen om lika villkor blir kommer att vara avgörande för att fastställa 
omfattningen av de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket. 
Parlamentet anser därför att lika villkor måste säkerställas och att EU:s normer måste 
skyddas för att undvika en ”kapplöpning mot bottnen”, i syfte att uppnå en dynamisk 
anpassning. Parlamentet betonar behovet att se till att Förenade kungariket inte får en 
orättvis konkurrensfördel genom att underskrida skyddsnivåer och hindra 
regleringsarbitrage från marknadsaktörernas sida. 

16. Europaparlamentet påminner om sin beslutsamhet att förhindra varje form av 
”dumpning” inom ramen för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade 
kungariket. Parlamentet anser att ett av de viktigaste resultaten av förhandlingarna är att 
garantera lika villkor genom kraftfulla åtaganden och verkställbara bestämmelser om 

i) konkurrens och statligt stöd, vilket bör förhindra otillbörlig snedvridning av 
handeln och konkurrensen och inbegripa bestämmelser om statsägda företag,

ii) relevanta skattefrågor, inbegripet bekämpning av skatteflykt, 
skatteundandragande och penningtvätt,

iii) fullständig respekt för de sociala och arbetsrättsliga normerna i EU:s sociala 
modell (inbegripet motsvarande skyddsnivåer och skyddsåtgärder mot social 
dumpning), åtminstone på de nuvarande höga nivåer som fastställs i de befintliga 
gemensamma normerna, 

iv) miljöskydd och klimatnormer samt främjande av FN:s mål för hållbar 
utveckling,

v) en hög skyddsnivå för konsumenter, och

vi) hållbar utveckling.

17. Europaparlamentet påpekar att dessa bestämmelser bör säkerställa att standarden inte 
sänks, samtidigt som båda parter ges rätt att göra ändringar i åtaganden över tid för att 
fastställa en högre standard eller inbegripa ytterligare områden. Parlamentet betonar 
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vidare att åtaganden och bestämmelser bör vara verkställbara genom fristående 
interimistiska åtgärder, en solid mekanism för tvistlösning och kompensation, i syfte att 
åstadkomma dynamisk anpassning. 

18. Europaparlamentet är starkt övertygat om att Förenade kungariket bör hålla sig till de 
framväxande normerna för lagstiftning om beskattning och penningtvätt inom EU:s 
regelverk, inbegripet skattetransparens, utbyte av information i skattefrågor och åtgärder 
för att undvika skatteundandragande, och att Förenade kungariket bör åtgärda de 
respektive situationerna för sina utomeuropeiska territorier, suveräna basområden och 
kronbesittningar samt deras bristande efterlevnad av EU:s kriterier för god förvaltning 
och transparenskrav.

19. Europaparlamentet upprepar behovet att behålla en hög standard och lika villkor på 
områdena läkemedelsprodukter, medicintekniska produkter, livsmedelssäkerhet och 
märkning samt policy och normer på de veterinära, fytosanitära och miljörelaterade 
områdena.

Specifika sektorsfrågor och tematiskt samarbete 

[Bidrag från utskotten]

Säkerhet och utrikesfrågor

20. Europaparlamentet beklagar att de brittiska förhandlingsmål som offentliggjordes den 
27 februari innebär att utrikespolitiken kommer att fastställas inom ramen för en bredare 
vänskaplig dialog och samverkan mellan Förenade kungariket och EU. 

21. Europaparlamentet påminner om att detta strider mot bestämmelserna i den politiska 
förklaringen, som innehåller en del som specifikt ägnas åt det framtida 
säkerhetspartnerskapet mellan EU och Förenade kungariket, och som Förenade 
kungariket har godkänt. 

22. Europaparlamentet erinrar om EU:s ståndpunkt att utrikespolitik, säkerhet och försvar 
bör ingå i ett övergripande avtal om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade 
kungariket. 

23. Europaparlamentet beklagar djupt att Förenade kungariket inte visar några ambitioner 
när det gäller förbindelser med EU på området utrikespolitik, säkerhet och försvar, och 
att detta område uttryckligen utelämnas ur det brittiska mandatet och därför inte ingår i 
de elva förhandlingstabellerna.

24. Europaparlamentet påminner om att EU och Förenade kungariket delar principer, 
värderingar och intressen och ett engagemang för välstånd, säkerhet och effektiv 
multilateralism på det globala planet. Parlamentet betonar att det ligger i bådas intresse 
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att upprätthålla ett ambitiöst, tätt och varaktigt samarbete som tjänar Europas och dess 
medborgares säkerhet och bidrar till global stabilitet, skyddet av mänskliga rättigheter 
samt fred i enlighet med de mål och principer som fastställs i artikel 21 i EU-fördraget.

25. Europaparlamentet understryker att EU är en viktig partner för Förenade kungariket i 
utrikes- och säkerhetspolitiken, eftersom behovet av gemensamma åtgärder för att ta itu 
med utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska utmaningar är av avgörande betydelse för 
båda sidor. Parlamentet uppmuntrar till utbyte av information och underrättelser samt 
ett nära samarbete inom områdena terrorismbekämpning, rymdpolitik, cyberkrigföring 
och försvar mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel (CBRN).

26. Europaparlamentet betonar att Förenade kungariket från och med den 1 januari 2021, 
om det då inte finns något avtal om samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitiken, 
kommer att betraktas som ett tredjeland, vilket kommer att påverka det nuvarande 
utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet.

27. Europaparlamentet anser att det ligger i Förenade kungarikets och EU:s gemensamma 
intresse att samarbeta för att utveckla en effektiv och verkligt driftskompatibel 
försvarskapacitet, även inom Europeiska försvarsbyrån, och att fortsätta med de mycket 
värdefulla partnerskapen inom Nato och EU:s program för försvar och yttre säkerhet, 
såsom Europeiska försvarsfonden, Galileo och cybersäkerhetsprogram.

28. Europaparlamentet påminner om att ett antal restriktiva åtgärder (sanktionssystem) för 
närvarande är i kraft i Förenade kungariket i enlighet med EU-lagstiftningen. 
Parlamentet understryker att Förenade kungariket fortfarande kommer att vara skyldigt 
att tillämpa FN:s sanktionssystem efter utträdet. Parlamentet efterlyser en fullvärdig 
samordningsmekanism för sanktioner mellan de båda parterna i syfte att maximera 
deras inverkan och säkerställa konvergens samt se till att gemensamma intressen 
eftersträvas och uppnås i främjandet av gemensamma värden. 

29. Europaparlamentet uppmanar Förenade kungariket att delta i EU:s 
krishanteringsinsatser och i GSFP-uppdrag och GSFP-insatser, genom undertecknande 
av ett ramavtal om deltagande, liksom i projekt inom det permanenta strukturerade 
samarbetet (Pesco), med samma rättigheter och skyldigheter som tredjeländer och på 
grundval av verklig ömsesidighet. 

30. Europaparlamentet påminner om att verkningsfulla internationella vapenkontroll-, 
nedrustnings- och icke-spridningsordningar utgör en hörnsten för den globala och 
europeiska säkerheten. Parlamentet påminner om vikten av en enhetlig och trovärdig 
europeisk strategi för multilaterala förhandlingar på global nivå och regional 
nedtrappning och förtroendeskapande åtgärder. Parlamentet uppmanar Förenade 
kungariket att åta sig att fortsätta att uppfylla kriterierna i den gemensamma 
ståndpunkten 2008/944/Gusp12. 

31. Europaparlamentet betonar vikten av konsulärt samarbete mellan EU och Förenade 
kungariket, eftersom detta skulle säkerställa ett effektivt stöd till den andra partens 
medborgare och göra det möjligt för Förenade kungariket att erbjuda sina medborgare 
möjligheten att dra nytta av konsulärt skydd via ett större nätverk av konsulat över hela 

12 EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.
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världen.

Styrning

32. Europaparlamentet påpekar att hela avtalet med Förenade kungariket som ett tredjeland, 
inbegripet bestämmelser om lika villkor, bör inbegripa inrättandet av ett sammanhållet 
och robust styrningssystem som en övergripande ram som omfattar en gemensam 
kontinuerlig övervakning och hantering av avtalet samt mekanismer för tvistlösning och 
verkställighet med påföljder och interimistiska åtgärder när så krävs med avseende på 
tolkningen och tillämpningen av avtalet.

33. Europaparlamentet insisterar på att det är absolut nödvändigt att detta styrningssystem 
till fullo bevarar självständigheten i EU:s beslutsfattande och rätts- och 
domstolsordning, inbegripet domstolens roll som den enda uttolkaren av EU-rätten och 
EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. När det gäller bestämmelser som 
grundar sig på begrepp i EU-rätten måste arrangemangen för styrning föreskriva 
hänskjutande till domstolen.

34. Europaparlamentet framhåller att avtalet i sin helhet bör omfattas av bestämmelser om 
dialog med det civila samhället, deltagande av intressenter och samråd från båda parters 
sida. Parlamentet insisterar på att interna rådgivande grupper som ska övervaka avtalets 
genomförande ska inrättas. 

°

° °

35. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till 
kommissionen och, för kännedom, till rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament 
samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och parlament.
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MOTIVERING

Allmän bakgrund och parlamentets roll

I samband med de pågående förhandlingarna om ett partnerskapsavtal med en före detta 
medlemsstat, och trots den stora kris som världen befinner sig i med covid-19-pandemin, står 
Europaparlamentet fast vid sitt åtagande att fullgöra sin fördragsfästa roll i samband med 
förhandlingar om internationella avtal. Artiklarna 207 och 218 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt kräver parlamentets godkännande för ingående av internationella avtal 
mellan EU och ett tredjeland. För att garantera detta godkännande måste parlamentet få delta i 
förhandlingsprocessen genom att regelbundet och fullständigt informeras.

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU med det tydliga rättsläge som följer av 
utträdesavtalet, som tar upp tre grundläggande separationsfrågor: medborgarnas rättigheter, 
den irländska gränsen och fullgörandet av Storbritanniens skyldigheter gentemot EU. Dessa 
frågor har varit av avgörande betydelse för parlamentet redan från början av förhandlingarna, 
tillsammans med ett förtydligande av ställningen för Förenade kungarikets internationella 
åtaganden i egenskap av medlemsstat, garantin för ett tydligt rättsläge för juridiska personer 
och EU-domstolens roll. Parlamentet står fast vid sitt åtagande att säkerställa lämplig 
parlamentarisk kontroll över genomförandet av bestämmelserna i utträdesavtalet.

Med tanke de komplexa och viktiga förhandlingarna med en före detta medlemsstat – något 
som aldrig tidigare har ägt rum – har parlamentet inrättat ett särskilt organ för att samordna 
parlamentets bidrag och insatser vid förhandlingarna – samordningsgruppen UK Coordination 
Group, UKCG. Den leds av ordföranden för utskottet för utrikesfrågor (AFET) och består av 
ordföranden för utskottet för internationell handel (INTA), ordföranden för underutskottet för 
säkerhet och försvar (SEDE), INTA-utskottets föredragande och AFET-utskottets 
föredragande för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket, en 
företrädare för varje politisk grupp samt ordföranden för utskottsordförandekonferensen. 

Bakgrund till rekommendationen

Dessa rekommendationer, som läggs fram i enlighet med artikel 114 i arbetsordningen, om 
förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirland har utarbetats av de två medföredragandena från AFET- och INTA-utskotten 
som ansvariga utskott och kommer vid en mycket viktig tidpunkt i förhandlingarna. Efter 
parlamentets resolution av den 12 februari 2020 och det formella inledandet av 
förhandlingarna i början av mars avser parlamentet att anta dessa rekommendationer genom 
en slutlig omröstning i kammaren i juni, före högnivåkonferensen och Europeiska rådet i juni, 
där man kommer att utvärdera läget i förhandlingarna. 

På grund av den stora komplexiteten i förhandlingarna är den mycket värdefulla 
sakkunskapen hos parlamentets specialiserade utskott av yttersta vikt för innehållet i denna 
text. Rekommendationerna säkerställer därför också ett fullständigt deltagande av de 
rådgivande utskotten i enlighet med parlamentets förfaranden och har utarbetats under 
medverkan av de politiska grupperna i Europaparlamentet inom ramen för UKCG. Deras 
sakkunskap var helt avgörande vid bedömningen av det ekonomiska partnerskapet, med fokus 
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på handel och den underliggande nivån i fråga om lika villkor, men även det framtida 
partnerskapet på specifika områden: fiske, dataskydd, klimatförändringar och miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet, medborgerliga rättigheter, finansiella aspekter, transport, energi, 
inbegripet civil kärnkraft, säkerhet och utrikesfrågor samt det brittiska deltagandet i 
unionsprogram. 

När det gäller innehållet omfattar rekommendationerna en rad viktiga frågor på ett 
övergripande sätt, såsom de allmänna principerna, genomförandet av utträdesavtalet, det 
ekonomiska partnerskapet, handel och lika villkor, sektorsspecifika frågor, utrikesfrågor och 
säkerhet, men också nyckelaspekter på styrningen. Rekommendationerna förmedlar 
parlamentets bedömning av både genomförandet av utträdesavtalet och förhandlingsläget och 
kan därför fungera som parlamentets bidrag till högnivåkonferensen och Europeiska rådets 
möte i juni. Det är också viktigt att understryka att parlamentet genom dessa 
rekommendationer uttrycker sitt starka stöd och sin uppskattning för det konstruktiva arbete 
som utförts av kommissionens arbetsgrupp under ledning av EU:s chefsförhandlare, Michel 
Barnier. EU står enat bakom sin chefsförhandlare, och bör fortsätta så.

Om genomförandet av utträdesavtalet och den gemensamma kommittén

Ett betydande avsnitt av rekommendationerna fokuserar på vikten av parlamentarisk 
granskning av genomförandet av utträdesavtalet, särskilt när det gäller medborgerliga 
rättigheter och protokollet om Irland och Nordirland. Det är en del av kommissionens 
förhandlingsståndpunkt att det finns en direkt koppling mellan ett korrekt genomförande av 
utträdesavtalet och britternas pålitlighet i förhandlingarna om de framtida förbindelserna. 

I rekommendationerna välkomnas därför arbetet i den gemensamma kommittén, som leds från 
EU:s sida av kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič. Den gemensamma kommittén 
är en mycket viktig plattform som övervakar genomförandet av utträdesavtalet. En lämplig 
parlamentarisk bedömning är också avgörande för att den gemensamma kommittén och dess 
sex specialiserade kommittéer ska lyckas i sitt arbete. Det behövs tillräckliga garantier på alla 
nyckelområden om att genomförandet av utträdesavtalet går bra, och dessa garantier bör 
komma före utgången av övergångsperioden. 


