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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványukba foglalják bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel az Egyesült Királysággal kötött megállapodásnak biztosítania kell a jogok és 
kötelezettségek egyensúlyát, tiszteletben kell tartania az EU belső piacának és 
vámuniójának teljes integritását és megfelelő működését, illetve a négy szabadság 
oszthatatlanságát, egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania a vállalkozások számára, 
továbbá biztosítania kell a magas szintű fogyasztóvédelmet; mivel egy olyan állam, 
amely nem tagja az Uniónak, és amelyet nem terhelnek a tagokkal azonos 
kötelezettségek, nem rendelkezhet a tagokkal azonos jogokkal és előnyökkel sem;

B. mivel az uniós egységes piachoz való hozzáférés előfeltétele az EU egységes piacra 
vonatkozó jogszabályainak való teljes körű megfelelés; mivel az uniós 
fogyasztóvédelmet átfogó európai jogi keret biztosítja;

C. mivel az Unió a világ vezető kereskedelmi hatalma és legnagyobb egységes piaca, 
valamint a gazdasági jólét egyik fő motorja; mivel 2019-ben az EU-27 Egyesült 
Királyságba irányuló áruexportja 318,1 milliárd EUR-t tett ki, az EU-27 Egyesült 
Királyságból származó behozatala pedig 193,7 milliárd EUR volt;

D. mivel az Egyesült Királysággal megkötendő új partnerségre irányuló tárgyalások 
lezárásának határideje ambiciózus, a tárgyalások rendkívül komplexek, és a Covid19-
pandémia által okozott rendkívüli válság – amely a tárgyalások felfüggesztését 
eredményezte – miatt pedig a helyzet még nagyobb próbatételt jelent;

1. ismételten hangsúlyozza, hogy a kilépésről rendelkező megállapodást mindkét félnek 
teljes mértékben és minden részében végre kell hajtania, és ez egyértelműen jelezheti, 
hogy a jövőbeli megállapodásról szóló tárgyalások jóhiszemű szellemben zajlanak;

2. úgy véli, hogy az EU és az Egyesült Királyság közös érdeke, hogy a jövőbeli 
megállapodás révén ambiciózus, széles körű és kiegyensúlyozott kapcsolatra 
törekedjenek;

3. hangsúlyozza, hogy az átmeneti időszak végére valamennyi uniós intézménynek, 
tagállamnak, vállalkozásnak és polgárnak fel kell készülnie az Egyesült Királysággal 
kialakítandó új partnerségre;

4. hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királysággal kötendő megállapodás nem áshatja alá a 
Bizottság által az elmúlt öt évben előterjesztett ambiciózus és kiegyensúlyozott 
intézkedéscsomagot, mint amilyen az egységes piacra irányuló stratégia, a tőkepiaci 
unió, a digitális egységes piaci stratégia és az európai digitális stratégia;

Belső piac

5. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli megállapodásnak szabályokat kell tartalmaznia az áruk 
és szolgáltatások piacra jutásáról, a közbeszerzésről és a szakmai képesítések 
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elismeréséről, valamint a termékszabályokról, feltéve, hogy egyenlő versenyfeltételek 
állnak fenn;

 6. úgy véli, hogy a karbonsemleges és körforgásos gazdaság felé történő elmozdulás 
érdekében az Uniónak egy teljesen működőképes egységes piacra van szüksége, amely 
ösztönzi a környezetbarát, innovatív megoldások terjedését, és az Egyesült Királysággal 
kötendő jövőbeli megállapodásnak összhangban kell lennie ezzel a céllal;

7. hangsúlyozza, hogy egy nem uniós ország semmilyen körülmények között sem 
élvezheti ugyanazokat a jogokat vagy előnyöket, mint egy tagállam; hangsúlyozza, 
hogy a belső piachoz való hozzáféréshez kapcsolódó jogoknak és előjogoknak szigorú 
kötelezettségekkel kell együtt járniuk a belső piaci szabályok teljes körű tiszteletben 
tartása és betartása terén; emlékeztet ezért arra, hogy egy kiegyensúlyozott, ambiciózus 
és széles körű jövőbeli megállapodásról csak akkor lehet megállapodni, ha a 
vállalkozások és a fogyasztók számára szilárd kötelezettségvállalásokon, azok 
megfelelő végrehajtásán és hatékony érvényesítésén keresztül biztosítják az egyenlő 
versenyfeltételeket, figyelembe véve az azonos normák és a dinamikus összehangolás 
fenntartását;

8. hangsúlyozza, hogy a dinamikus szabályozási összehangolásnak és a szigorú 
piacfelügyeletet garantáló rendelkezéseknek, amelyek elősegítik a termékekszabályok 
érvényesítését, minden olyan jövőbeli megállapodás alapvető és pótolhatatlan részét 
kell képezniük, amelynek célja az egyenlő versenyfeltételek biztosítása; hangsúlyozza, 
hogy az uniós vállalkozások jogbiztonsága, valamint a hatékony piacfelügyelet, a 
termékek nyomon követhetősége és a piacfelügyeleti hatóságok közötti együttműködés 
révén az uniós fogyasztók magas szintű védelme elősegíti az egyenlő versenyfeltételek 
megteremtését ezen a területen; hangsúlyozza továbbá, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek olyan horizontális mechanizmust tesznek szükségessé, mint például az 
együttműködés valamennyi területére kiterjedő átfogó irányítási keret, amely biztosítja 
a hatékony végrehajtást, nyomon követést, érvényesítést és vitarendezést a megfelelő 
forrásokkal rendelkező hazai hatóságok, valamint a hatékony közigazgatási és bírósági 
eljárások révén; emlékeztet arra, hogy egy ilyen horizontális mechanizmusnak teljes 
mértékben meg kell őriznie az EU döntéshozatali autonómiáját és jogrendjét, és 
megfelelő eszközöket kell biztosítania az Unió számára ahhoz, hogy fellépjen az 
Egyesült Királyság esetleges meg nem felelése esetén;

9. emlékeztet arra, hogy egy jövőbeli megállapodás az áruk belső piacra való belépését 
megelőzően minden esetben vámellenőrzésekhez és -vizsgálatokhoz fog vezetni, és 
kitart amellett, hogy rendkívül fontos annak biztosítása, hogy az áruk megfeleljenek a 
belső piaci szabályoknak és a vonatkozó termékszabályoknak;

10. hangsúlyozza, hogy adott esetben figyelembe kell venni az európai kkv-k igényeit és 
érdekeit a piacra jutás megkönnyítéséről szóló megállapodás egységes piacra vonatkozó 
fejezetéről folytatott tárgyalások során; ösztönzi továbbá a feleket, hogy hozzanak létre 
kapcsolattartó pontokat a kkv-k számára, és felszólít egy stabil és kiszámítható általános 
jogi keret kialakítására;

11. szilárd meggyőződése, hogy a szabályoknak a fogadó állam szabályai szerinti piacra 
jutásra és nemzeti elbánásra vonatkozó rendelkezéseket kell tartalmazniuk annak 
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biztosítása érdekében, hogy az Egyesült Királyság megkülönböztetésmentes 
bánásmódban részesítse az uniós szolgáltatókat, többek között a letelepedés tekintetében 
is; hangsúlyozza, hogy az új szabályoknak lehetővé kell tenniük az uniós polgárok 
szolgáltatásnyújtás céljából történő üzleti célú ideiglenes beutazását az Egyesült 
Királyságba és ott tartózkodását;

12. hangsúlyozza, hogy ambiciózus és megfelelő szabályokat kell meghatározni az 
elektronikus kereskedelem és az adatáramlás és -csere megkönnyítése, az elektronikus 
úton folytatott kereskedelem előtt álló indokolatlan akadályok megszüntetése, valamint 
a vállalkozások és a fogyasztók számára nyitott, biztonságos és megbízható online 
környezet biztosítása érdekében, amennyiben az Egyesült Királyság online 
kiskereskedői megfelelnek az egységes piac vonatkozó szabályainak; ezzel 
összefüggésben kéri, hogy ezeket a szabályokat hangolják össze az általános 
adatvédelmi rendelettel;

13. hangsúlyozza, hogy az áruk és szolgáltatások határokon átnyúló alapvető áramlásához 
való hozzájárulás érdekében mindkét fél közbeszerzési piacának egyformán nyitottnak 
kell maradnia, feltéve, hogy minden lényeges szempontot lefedő, ténylegesen egyenlő 
versenyfeltételek érvényesülnek; sajnálja, hogy a közbeszerzési ágazat nem szerepel az 
Egyesült Királyság tárgyalási megbízásában, és e tekintetben olyan további 
rendelkezések beépítését szorgalmazza, amelyek kölcsönös hozzáférést biztosítanak a 
közbeszerzési piacokhoz mindkét fél számára, és amelyeket az uniós vívmányokkal 
teljes összhangban kell kidolgozni;

Vámügyek

14. tudomásul veszi az Egyesült Királyság azon szándékát, hogy nem törekszik jelenlegi 
státusza fenntartására az egységes piac és a vámunió tekintetében, és az Egyesült 
Királyság azon érdekét, hogy az EU-ból történő kilépését követően szoros gazdasági 
együttműködésre törekszik; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megőrizzék a 
vámunió integritását és eljárásait, amelyek garantálják a fogyasztók biztonságát és 
védelmét, valamint az EU és az uniós vállalkozások gazdasági érdekeit; hangsúlyozza, 
hogy nagyobb beruházásokat kell eszközölni az egységes árutovábbítási pontok 
vámellenőrzési létesítményeibe a közös határokon, és adott esetben további 
koordinációt és információcserét a két fél között;

15. rámutat arra, hogy a nagyszámú nem vámjellegű kereskedelmi akadály, az ellenőrzések 
mértékében és minőségében tapasztalható eltérések, valamint a vámunió uniós 
beléptetési pontjain a vámeljárások és szankcionálási politikák különbségei gyakran a 
kereskedelmi forgalom torzulását eredményezik és veszélyeztetik az európai egységes 
piac integritását; 

16. hangsúlyozza, hogy az ír határral kapcsolatos intézkedések teljes körű végrehajtása 
alapvető fontosságú a vállalkozások számára, valamint a kereskedelmi forgalom 
eltérítésének és a teljes szigetgazdaság esetleges károsodásának elkerülése érdekében, és 
hogy az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 12. cikkét teljes mértékben 
alkalmazni kell; hangsúlyozza továbbá, hogy a szakbizottságnak biztosítania kell a 
szükséges bizonyosságot a jegyzőkönyvben meghatározott szempontokkal 
kapcsolatban, különös tekintettel a jegyzőkönyv alkalmazásáról, nyomon követéséről és 
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végrehajtásáról szóló 12. cikkre, amelyet jóhiszeműen kell végrehajtani;

17. hangsúlyozza, hogy bármely jövőbeli megállapodásnak egyrészt átfogó vámügyi 
együttműködési mechanizmusokat kell létrehoznia a határokon átnyúló kereskedelem 
megkönnyítése érdekében, másrészt együttműködési mechanizmusokat a vámhatóságok 
és a piacfelügyeleti hatóságok között; felhívja továbbá a feleket, hogy adott esetben 
törekedjenek a vámeljárásokra vonatkozó követelmények és alakiságok egyszerűsítésére 
a kereskedők és a gazdasági szereplők számára, beleértve a kkv-kat is;

18. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság gondoskodjon arról, hogy a vámellenőrzések egy 
közvetlen egységes vámellenőrzési mechanizmus keretében Unió-szerte ugyanazon 
szabályok szerint, a tagállamokkal egyeztetve és a szubszidiaritás elvével teljes 
összhangban folyjanak;

19. hangsúlyozza, hogy a vámügyekkel és más területekkel kapcsolatos új szabályoknak 
ugyanolyan kedvező feltételeket kell biztosítaniuk az uniós gyártók és kereskedők 
számára, mint az egyesült királyságbeli partnereik számára; 

20. hangsúlyozza, hogy az eljárások egyszerűsítése és a szabályozási terhek csökkentése 
érdekében rendkívül kívánatos lenne, hogy az Egyesült Királyság fenntartsa az Európai 
Közösségek integrált vámtarifáján (TARIC) alapuló jelenlegi termékosztályozást;

Fogyasztóvédelmi politika

21. hangsúlyozza, hogy minden jövőbeli megállapodásban mindkét félnek fenn kell tartania 
a jelenlegi uniós fogyasztóvédelmi normákat és a polgárok uniós vívmányok szerinti 
jogait; úgy véli, hogy a megállapodásnak hozzáadott értéket kell biztosítania az uniós 
fogyasztók számára azáltal, hogy a legjobb keretet biztosítja a fogyasztói jogok 
védelméhez és a kereskedők kötelezettségeinek érvényesítéséhez;

22. kiemelkedő fontosságúnak tartja, hogy oly módon garantálják az Egyesült Királyságból 
importált termékek biztonságosságát, amely megfelel az uniós szabványoknak;

23. hangsúlyozza a már más nem uniós országokkal folytatott, adott esetben parlamenti 
felügyelet és a csökkentést kizáró kötelezettségvállalások melletti szabályozási és 
közigazgatási együttműködés fontosságát a nem vámjellegű akadályok felszámolása és 
a közérdekű célok elérése tekintetében az uniós fogyasztók érdekeinek védelme 
érdekében, ideértve a fogyasztók és a vállalkozások számára biztonságos és megbízható 
online környezet biztosítását, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni 
küzdelmet is;

24. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli megállapodás eredményeként az EU-nak és az Egyesült 
Királyságnak egyaránt érdeke a fogyasztóvédelem és a piacra jutás terén, hogy 
elkerüljék a fogyasztók jelenlegi kézzelfogható előnyeire gyakorolt esetleges negatív 
hatásokat olyan területeken, mint a digitális szolgáltatások, az utasjogok, az orvosi 
berendezések kereskedelme, az európai segélyhívó szám (112) és az EU egészére 
kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó rendszer, az indokolatlan területi alapú 
tartalomkorlátozás, a hamisítás elleni küzdelem és a földrajzi árujelzők védelme; 
hangsúlyozza, hogy az EU és az Egyesült Királyság együttműködése befolyásolhatja a 
nemzetközi szintű vitákat, többek között azért is, hogy biztonságos és megbízható 
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online környezetet biztosítsanak a fogyasztók és vállalkozások számára.

***
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