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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδιες επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να διασφαλίζει 
ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να σέβεται την πλήρη ακεραιότητα 
και την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ, 
καθώς και του αδιαίρετου των τεσσάρων ελευθεριών, και να εγγυάται ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις καθώς και υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια χώρα που δεν είναι μέλος της Ένωσης και 
δεν πληροί τις ίδιες υποχρεώσεις με ένα μέλος, δεν μπορεί να απολαύει των ίδιων 
δικαιωμάτων και να έχει τα ίδια οφέλη με ένα μέλος·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ απαιτεί, ως 
προϋπόθεση, πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για την ενιαία 
αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ διασφαλίζεται 
μέσω ενός εκτεταμένου ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι η κορυφαία εμπορική δύναμη στον κόσμο και η 
μεγαλύτερη ενιαία αγορά του, η οποία αποτελεί μείζονα μοχλό οικονομικής ευημερίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 οι εξαγωγές της ΕΕ των 27 σε αγαθά προς το Ηνωμένο 
Βασίλειο ανήλθαν σε 318,1 δισεκατομμύρια EUR και ότι οι εισαγωγές της ΕΕ των 27 
από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 193,7 δισεκατομμύρια EUR·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για μια νέα 
εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι φιλόδοξη, ότι οι διαπραγματεύσεις είναι 
πολύ περίπλοκες και ότι η πρωτοφανής κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, 
με την απορρέουσα αναστολή των διαπραγματεύσεων καθιστά την κατάσταση ακόμη 
πιο δύσκολη·

1. επαναλαμβάνει με έμφαση ότι η συμφωνία αποχώρησης πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως 
σε όλα τα μέρη της και από τις δύο πλευρές, και ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ισχυρή 
ένδειξη της καλής πίστης με την οποία θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις για τη 
μελλοντική συμφωνία·

2. πιστεύει ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου η 
επιδίωξη μιας φιλόδοξης, ευρείας και ισορροπημένης σχέσης μέσω της μελλοντικής 
συμφωνίας·

3. τονίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της 
ΕΕ θα πρέπει να προετοιμαστούν για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο 
κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου·

4. υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να 
υπονομεύσει το φιλόδοξο και ισορροπημένο σύνολο μέτρων που έχει προτείνει η 
Επιτροπή τα τελευταία πέντε έτη, όπως η στρατηγική για την ενιαία αγορά, η Ένωση 
των Κεφαλαιαγορών, η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά και η ευρωπαϊκή 
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ψηφιακή στρατηγική·

Εσωτερική αγορά

5. υπογραμμίζει ότι η μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις 
πρόσβασης στην αγορά για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις και την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και ρυθμίσεις όσον αφορά τους 
κανόνες για τα προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού·

 6. πιστεύει ότι για να προχωρήσει προς μια οικονομία μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών 
και μια κυκλική οικονομία, η Ένωση χρειάζεται μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά 
που να ενθαρρύνει τη διάδοση πράσινων, καινοτόμων λύσεων και η μελλοντική 
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συνάδει με αυτόν τον στόχο·

7. τονίζει ότι, σε καμία περίπτωση, μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει το ίδιο επίπεδο 
δικαιωμάτων και οφελών με ένα κράτος μέλος· τονίζει ότι τα δικαιώματα και τα 
προνόμια που σχετίζονται με την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά συμβαδίζουν με 
αυστηρές υποχρεώσεις για τον πλήρη σεβασμό και τη συμμόρφωση με τους κανόνες 
της εσωτερικής αγοράς· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι μια ισορροπημένη, φιλόδοξη 
και ευρεία μελλοντική συμφωνία μπορεί να συμφωνηθεί μόνο εάν εξασφαλιστούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, μέσω ισχυρών 
δεσμεύσεων, της ορθής εφαρμογής και της αποτελεσματικής επιβολής τους, με στόχο 
την ύπαρξη ισοδύναμων προτύπων και δυναμικής ευθυγράμμισης·

8. υπογραμμίζει ότι η δυναμική κανονιστική ευθυγράμμιση και οι διατάξεις που 
εγγυώνται ισχυρή εποπτεία της αγοράς, η οποία βοηθά στην επιβολή των κανόνων για 
τα προϊόντα, θα πρέπει να αποτελούν ουσιαστικό και αναντικατάστατο μέρος 
οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας, με στόχο τη διασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι η ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις της ΕΕ σε 
συνδυασμό με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ μέσω της 
αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς, της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και της 
συνεργασίας μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς, αναμένεται να συμβάλει στην 
προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον εν λόγω τομέα· υπογραμμίζει, επιπλέον, 
ότι για τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού απαιτείται ένας οριζόντιος μηχανισμός, 
όπως ένα συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα καλύπτει όλους τους τομείς 
συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή, παρακολούθηση, 
επιβολή και επίλυση των διαφορών μέσω εγχώριων αρχών που θα διαθέτουν επαρκείς 
πόρους και αποτελεσματικών διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών· υπενθυμίζει ότι 
ένας τέτοιος οριζόντιος μηχανισμός θα πρέπει να διατηρεί πλήρως την αυτονομία της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ και της έννομης τάξης της, και να παρέχει στην 
Ένωση τα κατάλληλα εργαλεία για να δρα σε περίπτωση ενδεχόμενης μη 
συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου·

9. υπενθυμίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική συμφωνία θα οδηγήσει σε 
τελωνειακούς ελέγχους και επαληθεύσεις πριν από την είσοδο των εμπορευμάτων στην 
εσωτερική αγορά, και επιμένει ότι η διασφάλιση της συμμόρφωσης των αγαθών με 
τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και τους σχετικούς κανόνες για τα προϊόντα είναι 
υψίστης σημασίας·
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10. υπογραμμίζει ότι, όπου είναι σκόπιμο και κατάλληλο, οι ανάγκες και τα συμφέροντα 
των ευρωπαϊκών ΜΜΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαπραγμάτευση του 
κεφαλαίου της συμφωνίας περί ενιαίας αγοράς που αφορά τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην αγορά· ενθαρρύνει, επίσης, τα μέρη να δημιουργήσουν σημεία επαφής 
για τις ΜΜΕ και ζητεί ένα σταθερό και προβλέψιμο συνολικό νομικό πλαίσιο·

11. πιστεύει ακράδαντα ότι οι ρυθμίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με 
την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική μεταχείριση βάσει των κανόνων του κράτους 
υποδοχής, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ θα αντιμετωπίζονται 
από το Ηνωμένο Βασίλειο με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την εγκατάσταση· υπογραμμίζει ότι οι νέες ρυθμίσεις θα πρέπει να επιτρέπουν την 
προσωρινή είσοδο και διαμονή των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο για 
επιχειρηματικούς σκοπούς και με τον στόχο της παροχής υπηρεσιών·

12. τονίζει ότι θα πρέπει να συνομολογηθούν φιλόδοξες και κατάλληλες ρυθμίσεις για τη 
διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ροής και ανταλλαγής δεδομένων, την 
αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά μέσα και τη 
διασφάλιση ενός ανοικτού, ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού περιβάλλοντος για 
τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, υπό τον όρο ότι διαδικτυακοί έμποροι λιανικής 
του Ηνωμένου Βασιλείου συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες για την ενιαία 
αγορά· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να ευθυγραμμιστούν οι ρυθμίσεις αυτές με τον γενικό 
κανονισμό για την προστασία των δεδομένων·

13. τονίζει ότι οι αγορές δημοσίων συμβάσεων και των δύο μερών θα πρέπει να 
παραμείνουν εξίσου ανοικτές, προκειμένου να εξακολουθήσουν να συμβάλουν στη 
βασική διασυνοριακή ροή αγαθών και υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού που καλύπτουν κάθε σχετική πτυχή· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων δεν αναφέρεται στη 
διαπραγματευτική εντολή του Ηνωμένου Βασιλείου και ζητεί εν προκειμένω να 
συμπεριληφθούν πρόσθετες διατάξεις που παραχωρούν αμοιβαία πρόσβαση στις 
αγορές δημοσίων συμβάσεων και για τα δύο μέρη, διατάξεις οι οποίες θα πρέπει να 
καταρτιστούν σε πλήρη συμμόρφωση με το κεκτημένο της ΕΕ·

Τελωνεία

14. σημειώνει την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην επιδιώξει τη συνέχιση της 
τρέχουσας κατάστασής του έναντι της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης 
καθώς και το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου να επιδιώξει στενή οικονομική 
συνεργασία με την ΕΕ μετά την αποχώρησή του· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της ακεραιότητας της τελωνειακής ένωσης και των διαδικασιών της, οι 
οποίες εγγυώνται την ασφάλεια και την προστασία των καταναλωτών και τα 
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και των επιχειρήσεων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για 
μεγαλύτερες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις τελωνειακών ελέγχων στα κοινά σημεία 
διέλευσης των κοινών συνόρων και, εφόσον κριθεί σκόπιμο και κατάλληλο, την ανάγκη 
περαιτέρω συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο μερών·

15. επισημαίνει ότι ο μεγάλος αριθμός μη δασμολογικών φραγμών, οι αποκλίσεις στο 
επίπεδο και στην ποιότητα των ελέγχων, και οι διαφορές στις τελωνειακές διαδικασίες 
και στις πολιτικές κυρώσεων στα σημεία εισόδου της ΕΕ στην τελωνειακή ένωση 
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συχνά οδηγούν σε στρεβλώσεις των εμπορικών ροών και θέτουν σε κίνδυνο την 
ακεραιότητα της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς· 

16. τονίζει ότι η πλήρης εφαρμογή των ρυθμίσεων για τα σύνορα με την Ιρλανδία είναι 
ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και για την αποφυγή της εκτροπής των 
εμπορικών ροών και των πιθανών ζημιών στην οικονομία ολόκληρης της νήσου, και ότι 
το άρθρο 12 του πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί πλήρως· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η ειδική επιτροπή πρέπει να παρέχει 
την αναγκαία ασφάλεια για τις πτυχές του πρωτοκόλλου, ιδίως το άρθρο 12, σχετικά με 
την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επιβολή του πρωτοκόλλου, το οποίο θα 
πρέπει να εφαρμόζεται καλή τη πίστει·

17. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να θεσπίζει 
ολοκληρωμένους μηχανισμούς τελωνειακής συνεργασίας για τη διευκόλυνση του 
διασυνοριακού εμπορίου, καθώς και μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των 
τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας των αγορών· καλεί, επιπλέον, τα μέρη, 
όπου κρίνεται σκόπιμο και κατάλληλο, να εργαστούν για την απλούστευση των 
απαιτήσεων και διατυπώσεων για τις τελωνειακές διαδικασίες για τους εμπόρους ή τους 
οικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·

18. επιμένει να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι σε ολόκληρη την ΕΕ 
ακολουθούν τα ίδια πρότυπα, μέσω ενός άμεσου ενιαίου μηχανισμού τελωνειακού 
ελέγχου, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της 
επικουρικότητας·

19. υπογραμμίζει ότι, για τους παραγωγούς και τους εμπόρους της ΕΕ, οι νέες ρυθμίσεις για 
τα τελωνεία και άλλους τομείς θα πρέπει να διασφαλίζουν εξίσου ευνοϊκές συνθήκες με 
αυτές των οποίων απολαύουν οι Βρετανοί ομόλογοί τους· 

20. επισημαίνει ότι θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητό να διατηρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο την 
τρέχουσα ταξινόμηση των προϊόντων με βάση το Ολοκληρωμένο Δασμολόγιο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (TARIC), προκειμένου να παραμείνουν απλές οι διαδικασίες 
και να μειωθεί η ρυθμιστική επιβάρυνση·

Πολιτική καταναλωτών

21. τονίζει ότι τα σημερινά πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και τα 
δικαιώματα των πολιτών βάσει του κεκτημένου της ΕΕ πρέπει να διατηρηθούν σε 
οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία και από τα δύο μέρη· πιστεύει ότι η συμφωνία θα 
πρέπει να εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές της ΕΕ, παρέχοντας το 
καλύτερο πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και για την 
επιβολή των υποχρεώσεων των εμπόρων·

22. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των προϊόντων 
που εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές της ΕΕ·

23. τονίζει ότι η κανονιστική και διοικητική συνεργασία, συνοδευόμενη, όπου κρίνεται 
σκόπιμο και κατάλληλο, από κοινοβουλευτική εποπτεία και δεσμεύσεις διατήρησης 
των δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει με άλλες τρίτες χώρες, αποτελούν σημαντικά 
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στοιχεία για την αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών και την επιδίωξη 
στόχων δημοσίου συμφέροντος, ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των 
καταναλωτών της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου 
περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, καθώς και για 
την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

24. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της μελλοντικής συμφωνίας, είναι προς το συμφέρον τόσο 
της ΕΕ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της προστασίας των 
καταναλωτών και της πρόσβασης στην αγορά να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις στα σημερινά απτά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές σε τομείς όπως οι 
ψηφιακές υπηρεσίες, τα δικαιώματα των επιβατών, το εμπόριο ιατρικού εξοπλισμού, ο 
ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης (112) και το διαλειτουργικό σύστημα eCall σε 
όλη την ΕΕ, ο αδικαιολόγητος γεωγραφικός αποκλεισμός, η καταπολέμηση της 
παραποίησης και η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων· τονίζει ότι, μέσω της 
συνεργασίας, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη 
συζήτηση σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων για να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και 
αξιόπιστο επιγραμμικό περιβάλλον για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

***
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