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Ärende: Bidrag från budgetkontrollutskottet avseende rekommendationerna om 
ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och 
Nordirland (2020/2023(|INI)

Till ordförandena 

Budgetkontrollutskottet (CONT) har beslutat att lägga fram ett yttrande i form av en skrivelse 
om ovannämnda ärende. 

Budgetkontrollutskottet (CONT) uppmanar utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 
internationell handel att som ansvariga utskott beakta följande överväganden och 
rekommendationer vid utarbetandet av Europaparlamentets resolution i juni. 

På CONT-utskottets vägnar skulle jag vara mycket tacksam om ni kunde se till att 
parlamentets resolution beaktar CONT-utskottets ståndpunkt och överväganden avseende 
ovannämnda punkter.

Med vänlig hälsning 

Monika Hohlmeier
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FÖRSLAG

A. Starka framtida förbindelser måste omfatta tydliga och effektiva bestämmelser som 
möjliggör en sund ekonomisk förvaltning från båda parters sida, vara baserade på en 
lämplig styrningsstruktur och samtidigt inte göra det möjligt att sätta skyddet av EU:s 
ekonomiska intressen på spel. 

B. Brexit kommer att påverka viktiga handelsvägar mellan Europeiska unionen och 
Förenade kungariket, leveranskedjan för varor och ekonomiska aktörer (bland andra 
affärspartner, leverantörer, mellanhänder och transportbolag). 

C. Både tullsamarbete och arrangemang för underlättande av handeln kommer att vara 
avgörande för de båda parterna för att möjliggöra en smidig och laglig bilateral handel 
och skydda parternas ekonomiska intressen och lagstiftningsramar. 

D. Handeln med Förenade kungariket efter brexit kommer att bli mer komplicerad när det 
gäller tull- och momsförfaranden, eftersom förflyttning av varor inom EU eller till/från 
ett tredjeland medför ändringar av tull, moms och punktskatter. 

E. Det är ytterst viktigt att bevara integriteten för EU:s inre marknad och tullunionen, samt 
alla de garantier som den ger i fråga om bedrägeribekämpning och olaglig handel. 

F. Två marknader och olika rättsordningar kommer att samexistera med potentiella 
operativa risker. De brittiska tullmyndigheterna kommer i detta avseende att ha två 
handlingslinjer för produkter som förs in i Nordirland, nämligen att i) tillämpa Förenade 
kungarikets regler och tariffer för alla produkter med ursprung i tredjeländer som inte är 
avsedda för den europeiska marknaden, och ii) tillämpa EU:s regler och tariffer för alla 
andra produkter som fortfarande kommer från tredjeländer eller från Förenade 
kungariket och som är avsedda för EU:s inre marknad, samtidigt som man utför 
kontroller av dessa produkter. 

G. När det gäller Nordirland kommer de brittiska myndigheterna att uppbära moms och tull 
på EU:s vägnar och vidarebefordra dem till EU.

H. Utöver de mer allmänna sammanhållningspolitiska medlen har gränsregionen i 
Nordirland och Irland framför allt gagnats av särskilda gränsöverskridande program och 
program som förenar befolkningsgrupper, däribland Peace-programmet för Nordirland. 
Dessa program har på ett avgörande sätt bidragit till fredsprocessen i gränsregionen i 
Nordirland och Irland och till att stödja långfredagsavtalet, och fortsätter att stödja 
försoningen av befolkningsgrupperna.

Ram för ekonomisk styrning och kontroll

1. Europaparlamentet anser att det är av största vikt att under förhandlingarna fastställa 
tillräckliga och tydliga riktlinjer för EU:s kontroll, bestämmelser som möjliggör en sund 
ekonomisk förvaltning och bestämmelser som definierar Förenade kungarikets ansvar.
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2. Europaparlamentet kräver därför att man ägnar särskild uppmärksamhet åt gällande 
principer och villkor i förbindelse med både ”deltagande i unionsprogram” och 
”horisontella ordningar och styrning”. Parlamentet insisterar särskilt på att följande 
grundläggande principer tydligt ska fastställas och godkännas:

i) Förenade kungarikets deltagande i vissa unionsprogram ska underställas de 
standardvillkor som gäller för tredjeländers deltagande och som ska vara klart och 
tydligt fastställda i berörda unionsprogram och instrument. 

ii) Det ska säkerställas att det finns robusta/solida bindande bestämmelser och 
garantier för skyddet av unionens ekonomiska intressen och en sund ekonomisk 
förvaltning av EU-program och Euratom-program och gemensamma företag, som 
Förenade kungariket kommer att delta i, när det gäller kontroll, revision och 
inspektioner av genomförandet av finansierade program och utredningar vid 
händelse av bedrägerier. 

3. Europaparlamentet kräver att kommissionens, revisionsrättens, Olafs och Europeiska 
åklagarmyndighetens rätt till insyn och Europaparlamentets rätt till kontroll säkerställs 
och respekteras. Parlamentet påminner om att Europeiska unionens domstol ska 
accepteras som behörig domstol i ärenden som rör respekten och tolkningen av EU-
rätten. 

Genomförande av protokollet om Irland och Nordirland

4. Europaparlamentet noterar att utträdesavtalet, särskilt protokollet om Irland och 
Nordirland, ger en operativ lösning för att undvika en hård gräns på ön Irland, samtidigt 
som man skapar en ny ”samtyckesmekanism” när det gäller den långsiktiga 
tillämpningen av relevant EU-lagstiftning i Nordirland, bland annat i frågor om 
lagstiftningsmässig anpassning när det gäller varor, tullar och moms. 

5. Europaparlamentet noterar att Nordirland fortfarande kommer att följa ett begränsat 
antal EU-bestämmelser, särskilt när det gäller varor, och att unionens tullkodex kommer 
att tillämpas på varor som förs in i Nordirland, vilket innebär att man undviker alla 
tullkontroller och alla kontroller på ön Irland. 

6. Europaparlamentet betonar vikten av tydliga rättsliga regler, ett transparent 
genomförande och effektiva kontrollmekanismer för att undvika systemrisker för 
moms- och tullbedrägerier eller andra former av bedrägligt missbruk av en eventuellt 
oklar lösning. 

7. Europaparlamentet varnar för att det finns en risk för en eventuell ökning av 
möjligheterna till bedrägeri, varusmuggling, förfalskning och undvikande av tullar, om 
inte tydliga rättsliga och transparenta regler och kontrollmekanismer införs och 
tillämpas i förbindelse med det dubbla tullsystem som är baserat på EU:s och Förenade 
kungarikets regler inom ramen för det nya partnerskapet. 

8. Europaparlamentet anser vidare att särskild vaksamhet bör ägnas åt både kontroller och 
inspektioner av varor från andra tredjeländer som förs in i Nordirland via andra delar av 
Förenade kungariket, och som sedan ska föras in på EU:s inre marknad. 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_en
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9. Europaparlamentet påminner om Europaparlamentets ständiga och ofta upprepade 
ståndpunkt med avseende på att säkerställa en bättre bemanning och se till att de 
ansvariga tullkontoren och tullmyndigheterna har tillgång till lämplig och toppmodern 
utrustning, inbegripet lämpliga arrangemang för EU-tjänstemän i Nordirland. 
Parlamentet är bekymrat över att de brittiska myndigheterna konstant nekar till att ge 
tillåtelse till att öppna ett permanent kontor för EU-tjänstemän i Belfast. 

10. Europaparlamentet kräver att en grundlig bedömning görs av de risker som kan uppstå i 
samband med genomförandet, särskilt när det gäller bekämpning av tull- och 
momsbedrägerier och olaglig handel (smuggling). Parlamentet anser att det är 
nödvändigt att fastställa riskkriterier som gör det möjligt att ta hänsyn till frågor såsom 
varornas ursprung och slutdestination, en korrekt kvantifiering av varornas värde och 
definitionen av varornas art (typen av vara), samt att säkerställa ett tillräckligt stort antal 
kontrollprover och öka antalet prover för de varor som är mer benägna att bli föremål 
för olaglig handel eller smuggling. Parlamentet är bekymrat över den eventuellt 
förhöjda risken för större olaglig import av varor med felaktiga ursprungsdeklarationer 
eller för att produkter som inte är avsedda för den inre marknaden förs in i EU och 
därmed skadar unionens ekonomiska intressen.

Tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd

11. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att i förhandlingarna prioritera 
fastställandet av tydliga regler för tullfrågor, särskilt tullkontroller. 

12. Europaparlamentet kräver, eftersom tullförfarandena är mycket komplexa, att det under 
förhandlingarna säkras både solida åtaganden och nödvändiga skyddsåtgärder för att 
säkerställa ordentliga kontroller och en korrekt uppbörd av moms och tull. 

13. Europaparlamentet anser att ett effektivt tullsamarbete mellan EU och Förenade 
kungariket ska omfatta tillförlitliga praktiska arrangemang med en tydlig rättslig grund 
för ett effektivt och transparent samarbete mellan EU:s och Förenade kungarikets 
tullmyndigheter på plats i Nordirland. 

14. Europaparlamentet understryker att ett effektivt samarbete mellan parterna på tull- och 
handelsområdet ska upprätthålla en hög grad av konvergens mellan parternas 
tullagstiftning och tullförfaranden i syfte att säkerställa effektiva tullkontroller och 
effektiv tullklarering, efterlevnad av tullagstiftningen och skydd av parternas 
ekonomiska intressen med en kapacitet att driva in otillbörliga skatter och tullar. 

15. Europaparlamentet vill också se ett förstärkt administrativt samarbete mellan parterna 
på området för moms och ömsesidigt bistånd, bland annat i förbindelse med indrivning 
av fordringar avseende skatter och tullar, särskilt när det gäller i) utbyte av information 
om tullagstiftning, genomförande och effektivitet inom förfarandena för tullkontroll, ii) 
säkerhet i försörjningskedjan och iii) riskbedömningar och riskhantering. 

16. Europaparlamentet kräver, inom ramen för det framtida handelsavtalet, djupgående 
tullarrangemang och särskilda åtgärder i fråga om förvaltningen av den förmånliga 
tullbehandlingen liksom tillämpningen av tullbefrielser för vissa varor som importeras 
till Nordirland. 
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17. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd, som standardpraxis, för införandet i god tid av 
bestämmelser om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor och därmed 
sammanhängande frågor som en del av genomförandet och kontrollen av 
förmånsbehandlingen. 

18. Europaparlamentet betonar att båda parter skulle kunna förlita sig på ett snabbt och 
objektivt samarbets- och samrådssystem för att bekämpa överträdelser av 
tullagstiftningen, däribland en mekanism för att tillfälligt upphäva förmånsbehandlingen 
för en viss vara eller handelsmässig transaktion som systematiskt bryter mot gällande 
tullagstiftning. 

Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Förenade kungariket och Nordirland

19. Europaparlamentet erkänner den viktiga roll som EU:s sammanhållningspolitik har 
spelat för att upprätthålla freden i Nordirland och underlätta den gränsöverskridande 
försoningen. 

20. Europaparlamentet betonar vikten av en lösning för regionen som gör det möjligt att 
fortsätta det viktiga fredsbyggande arbetet. 

21. Europaparlamentet är övertygat om ett det skulle ligga i Förenade kungarikets, Irlands 
och hela EU:s intresse att fortsätta att gemensamt finansiera Peace-programmet i 
Nordirland och Interreg V-A-programmet för Nordirland, Irland och Skottland i syfte 
att stödja en fredlig och blomstrande utveckling i dessa regioner. 

22. Europaparlamentet gläder sig över förslagen om att undersöka en potentiell efterföljare 
till finansieringsprogrammen Peace IV och Interreg för perioden efter 2020, och 
välkomnar särskilt kommissionens avsikt att fortsätta finansieringen av dessa program 
inom ramen för nästa fleråriga budgetram. 

Kopia: LEGI-enheten


