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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą ir 
Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi susitarimu su Jungtine Karalyste turi būti užtikrinta teisių ir pareigų 
pusiausvyra, užtikrintas visiškas ES vidaus rinkos ir muitų sąjungos vientisumas ir 
tinkamas veikimas ir keturių laisvių nedalomumas bei sudaromos vienodos sąlygos 
įmonėms, taip pat garantuota aukšto lygio vartotojų apsauga; kadangi Sąjungai 
nepriklausanti valstybė, kuri nevykdo tų pačių įsipareigojimų kaip valstybė narė, negali 
turėti tų pačių teisių ir naudotis tomis pačiomis privilegijomis kaip valstybė narė;

B. kadangi patekimo į ES bendrąją rinką išankstinė sąlyga yra visapusiškai laikytis 
susijusių ES bendrosios rinkos teisės aktų; kadangi vartotojų apsauga ES užtikrinama 
taikant plačiai išplėtotą Europos teisinę sistemą;

C. kadangi Sąjunga pasižymi didžiausia prekybos galia ir yra didžiausia bendroji rinka, 
kuri yra pagrindinis ekonominės gerovės veiksnys; kadangi 2019 m. 27 ES valstybių 
narių prekių eksportas į Jungtinę Karalystę sudarė 318,1 mlrd. EUR, o 27 ES valstybių 
narių importas iš Jungtinės Karalystės sudarė 193,7 mlrd. EUR;

D. kadangi derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Karalyste užbaigimo terminas nėra 
ilgas, derybos yra labai sudėtingos, ir dėl precedento neturinčios krizės dėl COVID-19 
pandemijos, kuri nulėmė derybų buvo atidėjimą, padėtis tampa dar sudėtingesnė;

1. tvirtai pakartoja, kad abi šalys turi visapusiškai įgyvendinti visas Susitarimo dėl išstojimo, 
įskaitant Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, dalis, ir tai gali būti tvirtas geros valios, 
su kuria bus vedamos derybos dėl būsimo susitarimo, rodiklis;

2. mano, kad ES ir JK yra abipusiai suinteresuotos siekti plataus užmojo, plataus masto ir 
subalansuotų santykių pagal būsimą susitarimą;

3. pabrėžia, kad visos ES institucijos, valstybės narės, įmonės ir piliečiai pereinamojo 
laikotarpio pabaigoje turėtų būti pasirengę naujai partnerystei su Jungtine Karalyste;

4. pabrėžia, kad susitarimas su JK neturėtų pakenkti plataus užmojo ir subalansuotam 
priemonių rinkiniui, kurį Komisija pristatė per pastaruosius penkerius metus, 
pavyzdžiui, bendrosios rinkos strategijai, kapitalo rinkų sąjungai, bendrosios 
skaitmeninės rinkos strategijai ir Europos skaitmeninei strategijai;

Vidaus rinka

5. pabrėžia, kad į būsimą susitarimą turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl prekių ir paslaugų 
patekimo į rinką, viešųjų pirkimų ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo, taip pat dėl 
gaminius reglamentuojančių taisyklių, jei sudarytos vienodos sąlygos;

 6. mano, kad siekiant pereiti prie nulinio anglies dioksido kiekio ir žiedinės ekonomikos 
Sąjungai reikia visapusiškai veikiančios bendrosios rinkos, kurioje būtų skatinama 
ekologiškų, novatoriškų sprendimų sklaida, ir būsimas susitarimas su JK turėtų atitikti šį 
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tikslą;

7. pabrėžia, kad trečioji šalis jokiomis aplinkybėmis negali turėti valstybės narės lygmens 
teisių ir privalumų; pabrėžia, kad teisės ir privilegijos, susijusios su patekimu į vidaus 
rinką, neatsiejamos nuo griežtų įsipareigojimų visapusiškai gerbti vidaus rinkos 
taisykles ir jų laikytis; todėl primena, kad dėl subalansuoto, plataus užmojo ir plataus 
masto būsimo susitarimo galima susitarti tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vienodos 
sąlygos verslo įmonėms ir vartotojams, prisiimant tvirtus įsipareigojimus, juos tinkamai 
įgyvendinami ir užtikrinant veiksmingą jų vykdymą;

8. pabrėžia, kad dinamiškas reglamentavimo suderinimas ir nuostatos, kuriomis 
užtikrinama patikima rinkos priežiūra, padedanti užtikrinti gaminiams taikomų taisyklių 
vykdymą, turėtų būti esminė ir nepakeičiama bet kokio būsimo susitarimo dalis, kuria 
siekiama užtikrinti vienodas sąlygas; pabrėžia, kad teisinis tikrumas ES įmonėms ir 
aukšto lygio ES vartotojų apsauga pasitelkiant veiksmingą rinkos priežiūrą, produktų 
atsekamumą ir rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą turėtų padėti skatinti 
vienodas sąlygas šioje srityje; be to, pabrėžia, kad siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
reikalingas horizontalusis mechanizmas, pvz., bendra valdymo sistema, apimanti visas 
bendradarbiavimo sritis, kad būtų užtikrintas veiksmingas įgyvendinimas, stebėsena, 
vykdymo užtikrinimas ir ginčų sprendimas pasitelkiant pakankamai išteklių turinčias 
vidaus valdžios institucijas ir veiksmingus administracinius bei teismo procesus; 
primena, kad taikant tokį horizontalųjį mechanizmą turėtų būti visiškai išsaugotas ES 
sprendimų priėmimo autonomiškumas ir jos teisinė tvarka, o Sąjungai turėtų būti 
suteiktos tinkamos priemonės imtis veiksmų bet kokiu galimu reikalavimų nesilaikymo 
atveju iš Jungtinės Karalystės pusės;

9. primena, kad bet kuriuo atveju būsimas susitarimas nulems muitinės patikrinimus ir 
kontrolę prieš prekėms patenkant į vidaus rinką, ir primygtinai tvirtina, kad itin svarbu 
užtikrinti prekių atitiktį vidaus rinkos taisyklėms ir atitinkamoms Europos gaminių 
taisyklėms;

10. pabrėžia, kad, kai aktualu ir tinkama, derantis dėl susitarimo bendrosios rinkos skyriaus 
dėl palankesnių sąlygų patekti į rinką sudarymo turėtų būti atsižvelgiama į Europos 
MVĮ poreikius ir interesus; be to, ragina šalis įsteigti MVĮ kontaktinius centrus ir ragina 
sukurti stabilią ir nuspėjamą bendrą teisinę sistemą;

11. tvirtai laikosi nuomonės, kad į susitarimus turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl patekimo į 
rinką ir nacionalinio režimo pagal priimančiosios valstybės taisykles, siekiant užtikrinti, 
kad su ES paslaugų teikėjais JK būtų elgiamasi nediskriminuojant, be kita ko, ir 
įsisteigimo atžvilgiu; pabrėžia, kad pagal naująją tvarką ES piliečiams turėtų būti 
leidžiama laikinai atvykti į JK ir būti verslo tikslais ir paslaugų teikimo tikslais;

12. pabrėžia, kad reikėtų įtraukti tinkamas plataus užmojo priemones siekiant palengvinti 
elektroninę prekybą, duomenų srautus ir keitimąsi duomenimis, pašalinti nepagrįstas 
kliūtis prekybai elektroninėmis priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir patikimą 
internetinę aplinką įmonėms ir vartotojams su sąlyga, kad Jungtinės Karalystės 
internetiniai mažmenininkai laikosi atitinkamų bendrosios rinkos taisyklių; 
atsižvelgdamas į tai, ragina suderinti šią tvarką su Bendruoju duomenų apsaugos 
reglamentu;
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13. pabrėžia, kad abiejų šalių viešųjų pirkimų rinkos turėtų išlikti vienodai atviros abiem 
pusėms, siekiant toliau prisidėti prie tarpvalstybinio būtiniausių prekių ir paslaugų 
srauto, jeigu bus sudarytos veiksmingos vienodos sąlygos, apimančios visus susijusius 
aspektus; apgailestauja, kad viešųjų pirkimų sektorius neminimas JK derybų 
įgaliojimuose, ir, atsižvelgdamas į tai, ragina įtraukti papildomas nuostatas, kuriomis 
abiem susitarimo šalims būtų abipusiai užtikrintos vienodos galimybės patekti į viešųjų 
pirkimų rinkas ir kurios būtų parengtos visapusiškai laikantis ES acquis;

Muitinių veikla

14. atkreipia dėmesį į Jungtinės Karalystės ketinimą nesiekti, kad būtų išlaikytas dabartinis 
jos statusas bendrosios rinkos ir muitų sąjungos atžvilgiu, ir į Jungtinės Karalystės 
interesą išstojus iš ES siekti glaudaus bendradarbiavimo su ES ekonomikos srityje; 
pabrėžia, kad svarbu išsaugoti muitų sąjungos ir jos procedūrų, kuriomis užtikrinama 
vartotojų sauga ir apsauga bei ES ir ES įmonių ekonominiai interesai, vientisumą; 
pabrėžia, kad reikia daugiau investuoti į muitinio tikrinimo infrastruktūrą bendruosiuose 
tranzito punktuose prie bendrų sienų ir, kai aktualu ir tinkama, toliau užtikrinti veiksmų 
koordinavimą ir keitimąsi informacija tarp abiejų šalių;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl didelio netarifinių kliūčių, kontrolės lygio ir kokybės 
skirtumų skaičiaus, taip pat muitinės procedūrų ir sankcijų politikos skirtumų ES 
įvežimo į muitų sąjungą punktuose dažnai iškreipiami prekybos srautai ir kyla pavojus 
Europos bendrosios rinkos vientisumui; 

16. pabrėžia, kad visapusiškas susitarimų dėl Airijos sienos įgyvendinimas yra labai svarbus 
verslui, taip pat siekiant išvengti prekybos srautų nukreipimo ir galimos žalos visų salų 
ekonomikai ir kad turėtų būti visapusiškai taikomas Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės 
Airijos 12 straipsnis; pabrėžia, kad Specializuotas komitetas turėtų užtikrinti reikiamą 
tikrumą kalbant apie Protokolo, ypač 12 straipsnio aspektus, susijusius su Protokolo 
taikymu, stebėsena ir vykdymo užtikrinimu, nes jis turėtų būti įgyvendinamas 
sąžiningai;

17. pabrėžia, kad visuose būsimuose susitarimuose turėtų būti nustatyti visapusiški muitinių 
bendradarbiavimo mechanizmai, kad būtų palengvinta tarpvalstybinė prekyba, taip pat 
muitinių ir rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimo mechanizmai; be to, ragina 
šalis, kur aktualu ir tinkama, imtis veiksmų siekiant supaprastinti muitinės procedūrų 
reikalavimus ir formalumus prekiautojams ar ekonominės veiklos vykdytojams, 
įskaitant MVĮ;

18. primygtinai reikalauja, kad Komisija užtikrintų, jog muitinis tikrinimas visoje ES būtų 
vykdomas laikantis tų pačių standartų ir tuo tikslu būtų taikomas tiesioginis bendras 
muitinio tikrinimo mechanizmas, koordinuojant veiksmus su valstybėmis narėmis ir 
visapusiškai laikantis subsidiarumo principo;

19. pabrėžia, kad ES gamintojams ir prekiautojams nauja tvarka muitinės ir kitose srityse 
turėtų būti užtikrintos tokios pat palankios sąlygos kaip jų partneriams Jungtinėje 
Karalystėje; 

20. pabrėžia, kad labai pageidautina, jog Jungtinė Karalystė išlaikytų dabartinę produktų 
klasifikaciją, grindžiamą Europos Bendrijų integruotuoju tarifu (TARIC), siekiant 
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išlaikyti paprastas procedūras ir sumažinti reguliavimo naštą;

Vartotojų politika

21. pabrėžia, kad abi šalys turi išsaugoti dabartinius ES vartotojų apsaugos standartus ir 
piliečių teises pagal ES acquis pagal bet kokį būsimą susitarimą; mano, kad susitarimu 
turėtų būti užtikrinta pridėtinė vertė ES vartotojams, sukuriant geriausią vartotojų teisių 
apsaugos ir prekiautojų prievolių vykdymo užtikrinimo sistemą;

22. mano, kad labai svarbu užtikrinti iš Jungtinės Karalystės importuojamų produktų saugą 
taip, kad jie atitiktų ES standartus;

23. pabrėžia bendradarbiavimo reguliavimo ir administravimo srityse, kurį vykdant, kai 
aktualu ir tinkama, atliekama parlamentinė priežiūra ir laikomasi nekintamumo 
įsipareigojimų, kaip ir bendradarbiavimo su kitomis trečiosiomis šalimis atveju, svarbą 
šalinant netarifines kliūtis ir siekiant viešojo intereso tikslų, kad būtų apsaugoti ES 
vartotojų interesai, be kita ko, siekiant užtikrinti saugią ir patikimą aplinką vartotojams 
ir įmonėms internete, taip pat kovoti su nesąžininga komercine praktika;

24. pabrėžia, kad tiek ES, tiek Jungtinė Karalystė yra suinteresuotos, kad dėl būsimo 
susitarimo vartotojų apsaugos ir patekimo į rinką sferoje būtų išvengta galimo neigiamo 
poveikio šiuo metu vartotojams teikiamai apčiuopiamai naudai tokiose srityse kaip 
skaitmeninės paslaugos, keleivių teisės, prekyba medicinos įranga, Europos skubios 
pagalbos iškvietimo numeris (112) ir sąveiki ES masto pagalbos iškvietos sistema 
„eCall“, nepagrįstas geografinis blokavimas, kova su klastojimu ir geografinių nuorodų 
apsauga; pabrėžia, kad dirbdamos kartu ES ir Jungtinė Karalystė galėtų daryti įtaką 
tarptautinėse diskusijose, be kita ko, siekdamos užtikrinti saugią ir patikimą aplinką 
vartotojams ir įmonėms internete.

***



AD\1206229LT.docx 7/8 PE648.346v04-00

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 20.5.2020

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

38
1
4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek 
Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Deirdre 
Clune, David Cormand, Petra De Sutter, Evelyne Gebhardt, Sandro 
Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba 
Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-
Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado 
López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris 
Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel 
Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Kim Van Sparrentak, 
Marion Walsmann, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Jordi Cañas, Maria da Graça Carvalho, Tsvetelina Penkova, Jiří 
Pospíšil, Dominik Tarczyński, Evžen Tošenovský, Edina Tóth



PE648.346v04-00 8/8 AD\1206229LT.docx

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

38 +
ECR

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński, Evžen Tošenovský

Kateřina Konečná

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ștefan 
Motreanu, Kris Peeters, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, Christel Schaldemose

David Cormand, Petra De Sutter, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

1 -
ID Hynek Blaško

4 0
GUE/NGL

ID

Anne-Sophie Pelletier

Alessandra Basso, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


