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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udenrigsudvalget og 
Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, de vedtager:

A. der henviser til, at en aftale med Det Forenede Kongerige skal sikre balance mellem 
rettigheder og forpligtelser, respektere EU’s indre markeds og toldunions fulde 
integritet og funktionsevne samt de fire frihedsrettigheders udelelighed og sikre lige 
konkurrencevilkår for erhvervslivet såvel som et højt niveau af forbrugerbeskyttelse; 
der henviser til, at en stat, der ikke er medlem af Unionen og ikke opfylder de samme 
forpligtelser som et medlem, ikke kan have samme rettigheder og fordele som et 
medlem;

B. der henviser til, at adgang til EU's indre marked som en forudsætning kræver fuld 
overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning om det indre marked; der henviser 
til, at forbrugerbeskyttelsen i EU er sikret gennem vidtrækkende EU-retlige rammer;

C. der henviser til, at EU er verdens førende handelsmagt og det største fælles marked i 
verden, og som sådan er en betydelig drivkraft for økonomisk velstand; der henviser til, 
at EU-27's eksport af varer til Det Forenede Kongerige i 2019 beløb sig til 318,1 
mia. EUR, og at EU-27's import fra Det Forenede Kongerige beløb sig til 193,7 mia. 
EUR;

D. der henviser til, at fristen for afslutning af forhandlingerne om en ny partnerskabsaftale 
med Det Forenede Kongerige er ambitiøs, at forhandlingerne er yderst komplekse, og at 
covid-19-pandemien med den deraf følgende pause i forhandlingerne gør situationen 
endnu mere problematisk;

1. gentager på det kraftigste, at udtrædelsesaftalen skal gennemføres fuldt ud i sin helhed af 
begge parter, og at dette kan blive en stærk indikator for den gensidige tillid, som 
forhandlingerne om den fremtidige aftale vil blive ført i;

2. er af den opfattelse, at er i EU's og Det Forenede Kongeriges fælles interesse at etablere 
ambitiøse, bredt anlagte og afbalancerede forbindelser inden for rammerne af den 
fremtidige aftale;

3. understreger, at alle EU-institutioner, medlemsstater, virksomheder og borgere bør være 
forberedt på et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige, når overgangsperioden 
udløber;

4. understreger, at en aftale med Det Forenede Kongerige ikke bør undergrave de 
ambitiøse og afbalancerede foranstaltninger, som Kommissionen har truffet i de seneste 
fem år, såsom strategien for det indre marked, kapitalmarkedsunionen, strategien for det 
digitale indre marked og den europæiske digitale dagsorden;

Det indre marked

5. understreger, at den fremtidige aftale bør omfatte ordninger for markedsadgang for 
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varer og tjenesteydelser, offentlige indkøb og anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer såvel som produktregler under forudsætning af, at der er lige 
konkurrencevilkår;

 6. mener, at for at bevæge sig frem mod en kulstoffri kredsløbsøkonomi er EU nødt til at 
have et fuldstændig funktionsdygtigt indre marked, der tilskynder til udbredelse af 
grønne, innovative løsninger, og at den fremtidige EU-britiske aftale bør være i tråd 
med dette mål;

7. understreger, at et tredjeland under ingen omstændigheder kan have samme niveau af 
rettigheder og fordele som en medlemsstat; understreger, at de rettigheder og 
privilegier, der er forbundet med adgangen til det indre marked, går hånd i hånd med 
strenge forpligtelser til at overholde og efterleve reglerne for det indre marked til fulde; 
minder derfor om, at der kun kan opnås enighed om en afbalanceret, ambitiøs og 
vidtrækkende fremtidig aftale, såfremt der sikres lige konkurrencevilkår for 
virksomheder såvel som forbrugere ved hjælp af solide forpligtelser samt gedigen 
implementering og virkningsfuld håndhævelse af dem med henblik på at have 
ækvivalente standarder og dynamisk tilpasning;

8. understreger, at dynamisk reguleringsmæssig tilpasning og bestemmelser, der sikrer en 
solid markedsovervågning, der hjælper med at håndhæve reglerne for produkter, bør 
være en afgørende og uerstattelig del af enhver fremtidig aftale, der har til formål at 
sikre lige konkurrencevilkår; understreger, at retssikkerhed for EU's virksomheder 
kombineret med et højt beskyttelsesniveau for EU's forbrugere gennem effektiv 
markedsovervågning, sporbarhed af produkter og samarbejde mellem 
markedsovervågningsmyndighederne bør bidrage til at fremme lige konkurrencevilkår 
på dette område; understreger endvidere, at lige konkurrencevilkår kræver en horisontal 
mekanisme, f.eks. i form af en overordnet forvaltningsramme, der dækker alle 
samarbejdsområder, som kan sikre en effektiv gennemførelse, tilsyn, håndhævelse og 
tvistbilæggelse gennem tilstrækkeligt rustede nationale myndigheder og effektive 
administrative og retlige procedurer; minder om, at en sådan horisontal mekanisme bør 
bevare autonomien i EU's beslutningstagning og retsorden til fulde og forsyne Unionen 
med passende redskaber til at gribe ind over for en eventuel manglende overholdelse fra 
britisk side;

9. minder om, at den fremtidige aftale under alle omstændigheder vil medføre toldkontrol 
og verifikation, inden varer kan komme ind i det indre marked, og insisterer på, at det er 
af største betydning at sikre, at varerne er i overensstemmelse med reglerne for det indre 
marked og de relevante produktstandarder;

10. understreger, at der, hvor det er relevant og hensigtsmæssigt, bør tages hensyn til 
europæiske SMV'ers behov og interesser i forbindelse med forhandlingerne om kapitlet 
om det indre marked i aftalen om lettelse af markedsadgangen; opfordrer endvidere 
parterne til at oprette kontaktpunkter for SMV'er og efterlyser en stabil og forudsigelig 
generel juridisk ramme;

11. er af den faste overbevisning, at ordningerne bør omfatte bestemmelser om 
markedsadgang og national behandling i overensstemmelse med værtsstatens regler for 
at sikre, at EU's tjenesteydere ikke forskelsbehandles af Det Forenede Kongerige, 
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herunder med hensyn til etablering; understreger, at de nye ordninger bør give EU-
borgere mulighed for midlertidigt at indrejse og opholde sig i Det Forenede Kongerige i 
forretningsøjemed og med henblik på at levere tjenesteydelser;

12. understreger, at der bør aftales ambitiøse og passende ordninger med det formål at lette 
elektronisk handel samt datastrømme og -udveksling, at tackle uberettigede hindringer 
for handel ad elektronisk vej og at sikre et åbent, sikkert og pålideligt onlinemiljø for 
virksomheder og forbrugere, under den forudsætning at onlineforhandlere overholder de 
relevante regler for det indre marked; opfordrer i denne forbindelse til, at disse 
ordninger skal være i overensstemmelse med den generelle forordning om 
databeskyttelse;

13. understreger, at begge parters markeder for offentlige indkøb bør forblive lige åbne for 
at fortsætte med at bidrage til de betydelige strømme på tværs af grænserne af varer og 
tjenesteydelser, forudsat at der reelt er lige konkurrencevilkår i hvert eneste aspekt af de 
relevante områder; beklager, at sektoren for offentlige indkøb ikke nævnes i Det 
Forenede Kongeriges forhandlingsmandat, og opfordrer i den forbindelse til indføjelse 
af yderligere bestemmelser, der giver gensidig adgang til markedet for offentlige indkøb 
for begge parter, og der bør udformes i fuld overensstemmelse med gældende EU-ret;

Told

14. tager til efterretning, at Det Forenede Kongerige ikke agter at søge at opretholde sin 
nuværende status hvad angår det indre marked og toldunionen, og at Det Forenede 
Kongerige er interesseret i at søge at få et tæt økonomisk samarbejde med EU i stand 
efter udtrædelsen; fremhæver betydningen af at bevare toldunionens og dens 
procedurers integritet, da de er garanter for forbrugernes sikkerhed og beskyttelse og for 
EU's og EU-baserede virksomheders økonomiske interesser; understreger behovet for, 
at der foretages flere investeringer i toldkontrolfaciliteter ved fælles transitpunkter på de 
fælles grænser, og, hvor det er relevant og hensigtsmæssigt, for yderligere koordination 
og udveksling af information mellem de to parter;

15. gør opmærksom på, at det store omfang af ikke-toldmæssige hindringer, forskelle i 
kontrollernes omfang og kvalitet og forskelligartethed i toldprocedurer og 
sanktionspolitikker ved EU's indgangssteder til toldunionen ofte resulterer i 
skævvridninger af handelsstrømme og udgør en trussel mod det indre markeds 
integritet; 

16. understreger, at fuld gennemførelse af ordningerne for den irske grænse er af afgørende 
betydning for erhvervslivet og for at undgå omdirigering af handelsstrømmene og mulig 
skade på hele øens økonomi, og at artikel 12 i protokollen om Irland/Nordirland bør 
finde fuld anvendelse; understreger endvidere, at det Specialiserede Udvalg bør tilsikre 
den fornødne vished vedrørende de aspekter i protokollen, navnlig i artikel 12, 
vedrørende anvendelse, overvågning og håndhævelse af protokollen, der bør 
gennemføres loyalt;

17. fremhæver, at enhver fremtidig aftale bør indeholde bestemmelser om omfattende 
mekanismer for toldsamarbejdet for at lette den grænseoverskridende handel såvel som 
om mekanismer for samarbejdet mellem toldmyndighederne og 
markedstilsynsmyndighederne; opfordrer endvidere parterne til, hvor det er relevant og 
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hensigtsmæssigt, at arbejde hen imod en forenkling af toldprocedurekrav og -
formaliteter for erhvervsdrivende og økonomiske aktører, herunder for SMV'er;

18. insisterer på, at Kommissionen skal drage omsorg for, at toldkontrol i hele EU følger 
samme standarder, ved hjælp af en direkte, harmoniseret toldkontrolmekanisme, i 
samordning med medlemsstaterne og under fuld overholdelse af nærhedsprincippet;

19. understreger, at de nye ordninger for toldområdet og andre områder bør sikre lige så 
gunstige betingelser for EU's producenter og forhandlere som for deres britiske 
modparter; 

20. fremhæver, at det for Det Forenede Kongerige vil være særdeles ønskeligt at fastholde 
den nuværende produktklassifikation, der er baseret på De Europæiske Fællesskabers 
integrerede toldtarif (Taric), således at procedurerne kan forblive enkle, og regelbyrden 
kan mindskes;

Forbrugerpolitik

21. understreger, at EU's nuværende standarder for forbrugerbeskyttelse og borgernes 
rettigheder i henhold til gældende EU-ret skal opretholdes af begge parter i en hvilen 
som helst fremtidig aftale; mener, at aftalen bør sikre merværdi for EU's forbrugere ved 
at tilvejebringe de bedste rammer for beskyttelse af forbrugernes rettigheder og for 
håndhævelse af de erhvervsdrivendes forpligtelser;

22. anser det for afgørende vigtigt, at der er garanti for sikkerheden ved varer importeret fra 
Det Forenede Kongerige på en sådan måde, at de vil svare til EU's standarder;

23. understreger betydningen af et reguleringsmæssigt og administrativt samarbejde, hvor 
det er relevant med parlamentarisk kontrol og forpligtelser til ikke-forringelse lige som 
det findes med andre tredjelande, for at kunne tackle ikketoldmæssige hindringer og 
forfølge mål af offentlig interesse med det formål såvel at beskytte EU-forbrugernes 
interesser, herunder opretholde et sikkert og pålideligt miljø for forbrugere og 
virksomheder på internettet, som at bekæmpe urimelig handelspraksis;

24. understreger, at det som følge af den fremtidige aftale er i både EU's og Det Forenede 
Kongeriges interesse inden for forbrugerbeskyttelse og markedsadgang at undgå 
potentielle negative indvirkninger på nuværende håndgribelige fordele for forbrugerne 
på områder såsom digitale tjenester, passagerrettigheder, handel med medicinsk udstyr, 
det europæiske alarmnummer (112) og det interoperable EU-dækkende eCall-system, 
uberettiget geografisk blokering, bekæmpelse af forfalskning og beskyttelse af 
geografiske betegnelser; fremhæver, at EU og Det Forenede Kongerige ved at arbejde 
sammen kan påvirke debatten på internationalt plan, herunder for at sikre et sikkert og 
troværdigt onlinemiljø for forbrugere og virksomheder.

***
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