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om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirland (2020/2023(INI))

  

Budgetkontroludvalget (CONT) besluttede at afgive udtalelse i form af en skrivelse om 
ovennævnte emne. 

Budgetkontroludvalget opfordrer Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel, 
som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende overvejelser og henstillinger i 
forbindelse med udarbejdelsen af Europa-Parlamentets beslutning i juni. 

På vegne af CONT-udvalget vil jeg være Dem taknemmelig, hvis De vil sikre, at Parlamentets 
beslutning tager højde for CONT-udvalgets holdning og overvejelser vedrørende ovennævnte 
punkter.

Med venlig hilsen 

Monika Hohlmeier
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FORSLAG

A. der henviser til, at stærke fremtidige forbindelser skal omfatte klare og effektive 
bestemmelser, som muliggør forsvarlig økonomisk forvaltning fra begge parters side, 
være baseret på en passende forvaltningsstruktur og samtidig ikke give mulighed for at 
sætte beskyttelsen af EU's økonomiske interesser på spil; 

B. der henviser til, at brexit vil påvirke vigtige handelsruter mellem Den Europæiske 
Union og Det Forenede Kongerige, forsyningskæden for varer og økonomiske aktører 
(bl.a. forretningspartnere, leverandører, mellemled, transportvirksomheder); 

C. der henviser til, at både ordninger for både toldsamarbejde og handelslettelser vil være 
afgørende for begge parter for at muliggøre en gnidningsløs og lovlig bilateral handel 
og beskytte begge parters økonomiske interesser og lovgivningsmæssige rammer; 

D. der henviser til, at handel med Det Forenede Kongerige efter brexit vil blive mere 
kompliceret med hensyn til told- og momsprocedurer, eftersom flytning af varer inden 
for EU eller til/fra et tredjeland medfører ændringer i told, moms og punktafgifter; 

E. der henviser til, at det er yderst vigtigt at bevare integriteten af EU's indre marked og 
toldunionen og alle de garantier, det giver med hensyn til bekæmpelse af svig og 
ulovlig handel; 

F. der henviser til, at to markeder og forskellige retsordener vil eksistere sideløbende 
med potentielle operationelle risici; der henviser til, at de britiske toldmyndigheder i 
denne forbindelse vil have to muligheder for tiltag i tilknytning til produkter, der 
indføres i Nordirland: i) anvende Det Forenede Kongeriges regler og tariffer for 
enhver vare med oprindelse i tredjelande, og som ikke er bestemt for det europæiske 
marked, og ii) anvende EU's regler og tariffer for ethvert andet produkt, der stadig 
kommer fra tredjelande eller fra Det Forenede Kongerige, og som er bestemt til EU's 
indre marked, samtidig med at der foretages kontrol med disse produkter; 

G. der henviser til, at de britiske myndigheder for så vidt angår Nordirland vil opkræve 
moms og told på EU's vegne og overdrage dem til det; 

H. der henviser til, at grænseområdet i Nordirland og Irland foruden de mere generelle 
samhørighedspolitiske midler især har haft gavn af de særlige programmer, der 
omfatter tiltag på tværs af grænser og befolkningsgrupper, herunder Peace-initiativet 
for Nordirland; der henviser til, at disse programmer har bidraget afgørende til 
fredsprocessen i grænseområdet i Nordirland og Irland og til at støtte 
langfredagsaftalen og fortsætter med at støtte forsoningen mellem 
befolkningsgrupperne;

Ramme for økonomisk forvaltning og kontrol

1. mener, at det er afgørende under forhandlingerne at indføre tilstrækkelige og klare 
retningslinjer for EU's kontrol, bestemmelser, der giver mulighed for forsvarlig 
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økonomisk forvaltning, og bestemmelser, som definerer Det Forenede Kongeriges 
ansvar;

2. opfordrer derfor til at lægge særlig vægt på de gældende principper og betingelser i 
forbindelse med både "Deltagelse i EU-programmer" og "Horisontale ordninger og 
styring"; insisterer navnlig på, at der skal være enighed om følgende grundlæggende 
principper, som skal være klart formuleret:

i) Det Forenede Kongeriges deltagelse i visse EU-programmer skal være 
underlagt de standardbetingelser, der gælder for tredjelandes deltagelse, hvilket 
skal være tydeligt fastlagt i de tilsvarende EU-programmer og -instrumenter 

ii) det skal sikres, at der er robuste/solide bindende bestemmelser og 
garantier med hensyn til beskyttelsen af Unionens økonomiske interesser 
og den forsvarlige økonomiske forvaltning af EU-programmer og Euratom-
programmer og fællesforetagender, som Det Forenede Kongerige vil deltage i, 
dvs. med hensyn til kontrol, revision og inspektioner af gennemførelsen af 
finansierede programmer og efterforskning i tilfælde af svig; 

3. opfordrer til at sikre og overholde den ret til indsigelse, som Kommissionens 
tjenestegrene, Den Europæiske Revisionsret, OLAF, EPPO og Europa-Parlamentet har; 
minder om, at EU-Domstolen skal accepteres som den kompetente domstol i sager, hvor 
overholdelsen og fortolkningen af EU-retten er berørt; 

Gennemførelse af protokollen om Irland og Nordirland

4. noterer sig, at brexitudtrædelsesaftalen, navnlig protokollen om Irland/Nordirland, 
tilvejebringer en operationel løsning for at undgå en hård grænse på øen Irland, samtidig 
med at der indføres en ny "samtykkemekanisme" vedrørende den langsigtede 
anvendelse af relevant EU-lovgivning i Nordirland, bl.a. i spørgsmål om 
reguleringsmæssig tilpasning vedrørende varer og told og moms; 

5. bemærker, at Nordirland vil forblive tilpasset til et begrænset sæt EU-regler, navnlig 
vedrørende varer, og at EU's toldkodeks vil gælde for varer, der indføres i Nordirland, 
så man undgår al toldkontrol og alle kontroller på øen Irland; 

6. understreger betydningen af klare retlige regler, gennemsigtig gennemførelse og 
effektive kontrolmekanismer for at undgå systemiske risici for moms- og toldsvig eller 
anden svigagtig misbrug af en eventuelt uklar løsning; 

7. advarer om, at der er risiko for en eventuel stigning i mulighederne for svig, smugling 
af varer, forfalskning og undgåelse af toldsatser, medmindre der fastsættes og 
gennemføres klare retlige og gennemsigtige regler og kontrolmekanismer vedrørende 
den dobbeltordning for told, som er baseret på EU's og Det Forenede Kongeriges regler 
inden for rammerne af det nye partnerskab; 

8. mener endvidere, at der bør udvises særlig årvågenhed over for både kontroller og 
inspektioner af varer, der kommer ind i Nordirland via andre dele af Det Forenede 
Kongerige, og som stammer fra andre tredjelande og derefter er beregnet til at komme 
ind på EU's indre marked; 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_da
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9. minder om Europa-Parlamentets fastlagte og ofte gentagne holdning med hensyn til at 
sikre en bedre bemanding og til at sikre, at de ansvarlige toldkontorer og -myndigheder 
har adgang til passende udstyr, der er det mest avancerede, herunder hensigtsmæssige 
ordninger for EU-tjenestemænd i Nordirland; udtrykker bekymring over de britiske 
myndigheders gentagne afvisning af at give tilladelse til at åbne et permanent kontor for 
EU-tjenestemænd i Belfast; 

10. opfordrer til, at der foretages en grundig vurdering af de risici, der kan opstå i løbet af 
gennemførelsen, navnlig for så vidt angår bekæmpelse af told- og momssvig og ulovlig 
handel (smugling); finder det nødvendigt at fastsætte risikokriterier, der gør det muligt 
at tage hensyn til spørgsmål som varernes oprindelse og endelige bestemmelsessted, den 
korrekte kvantificering af varernes værdi og definitionen af varernes beskaffenhed 
(varetype) og sikrer et tilstrækkeligt højt antal kontrolprøver, og at øge antallet af prøver 
af disse varer, der er mere tilbøjelige til at blive genstand for ulovlig handel eller 
smugling; er bekymret over den potentielt forhøjede risiko for en større ulovlig import 
af varer med fejlagtige oprindelseserklæringer eller for, at produkter, der ikke er 
beregnet til det indre marked, indføres til EU og derved skader EU's økonomiske 
interesser; 

Toldsamarbejde og gensidig administrativ bistand

11. finder det af afgørende betydning, at der i forhandlingerne gives høj prioritet til 
definitionen af klare regler for toldspørgsmål, navnlig toldkontrol; 

12. opfordrer, eftersom toldprocedurer er meget komplekse, til, at der under forhandlingerne 
sikres både solide forpligtelser og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger med henblik 
på at sikre en ordentlig kontrol og en korrekt opkrævning af moms og told; 

13. mener, at et effektivt toldsamarbejde mellem EU og Det Forenede Kongerige skal 
omfatte pålidelige praktiske ordninger med et klart retsgrundlag for et effektivt og 
gennemsigtigt samarbejde mellem EU's og Det Forenede Kongeriges toldmyndigheder 
på stedet i Nordirland; 

14. understreger, at et effektivt samarbejde mellem parterne på told- og handelsområdet skal 
opretholde en høj grad af konvergens mellem deres toldlovgivning og -praksis med 
henblik på at sikre effektiv toldkontrol og -behandling, håndhævelse af 
toldlovgivningen og beskyttelse af parternes økonomiske interesser med kapacitet til at 
inddrive uretmæssigt opkrævede skatter og afgifter; 

15. fremhæver også et forstærket administrativt samarbejde mellem parterne inden for 
moms og gensidig bistand, bl.a. i forbindelse med inddrivelse af fordringer vedrørende 
skatter og afgifter, navnlig inden for i) udveksling af oplysninger vedrørende 
toldlovgivning, gennemførelse og effektivitet af procedurer for toldkontrol, ii) 
forsyningskædesikkerhed og iii) risikovurdering og -styring; 

16. opfordrer inden for rammerne af den fremtidige handelsaftale til dybdegående 
toldordninger og særlige foranstaltninger vedrørende forvaltningen af 
præferencetoldbehandling og til iværksættelsen af toldfritagelser for visse varer, der 
importeres til Nordirland; 
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17. udtrykker sin støtte som standardpraksis til medtagelse af rettidige bestemmelser om 
gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål og andre tilknyttede anliggender som en 
del af gennemførelsen og kontrollen af præferencebehandlingen; 

18. understreger, at begge parter kan benytte sig af en hurtig og objektiv samarbejds- og 
høringsordning for bekæmpelse af toldovertrædelser i toldlovgivningen, herunder en 
mekanisme til midlertidigt at suspendere præferencetoldbehandlingen for en bestemt 
vare eller handelsmæssig transaktion, der systematisk overtræder gældende 
toldlovgivning; 

Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Det Forenede Kongerige og Nordirland

19. anerkender den vigtige rolle, som EU's samhørighedspolitik har haft for at opretholde 
freden i Nordirland og fremme forsoning mellem samfundsgrupperne; 

20. understreger betydningen af en løsning for regionen, som gør det muligt at fortsætte det 
vigtige arbejde med fredsopbygning; 

21. er overbevist om, at det vil være til gavn for Det Forenede Kongerige, Irland og hele EU 
at fortsætte den fælles finansiering af Peace-initiativet for Nordirland og Interreg V-A-
programmet for Nordirland, Irland og Skotland med henblik på at støtte en fredelig og 
fremgangsrig udvikling i disse regioner; 

22. glæder sig over forslagene om at undersøge en potentiel efterfølger til 
finansieringsprogrammerne Peace IV og Interreg for perioden efter 2020 og glæder sig 
især over Kommissionens hensigt om at fortsætte finansieringen af disse programmer i 
forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme. 

Kopi: LEGI-enheden


