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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken en de bevoegde Commissie internationale handel onderstaande suggesties 
in hun ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat een akkoord met het VK wat rechten en plichten betreft evenwichtig 
moet zijn, de integriteit en de goede werking van de interne markt en de douane-unie 
van de EU en de ondeelbaarheid van de vier vrijheden volledig moet eerbiedigen, en 
voor een gelijk speelveld voor ondernemingen en een hoog niveau van 
consumentenbescherming moet zorgen; overwegende dat een niet-lidstaat van de Unie, 
die niet dezelfde verplichtingen hoeft na te komen als een lidstaat, ook niet dezelfde 
rechten en voordelen kan genieten als een lidstaat;

B. overwegende dat toegang tot de interne markt van de EU alleen mogelijk is indien de 
desbetreffende internemarktwetgeving volledig in acht wordt genomen; overwegende 
dat de consumentenbescherming in de EU wordt gewaarborgd door middel van een 
uitgebreid Europees rechtskader;

C. overwegende dat de Unie de belangrijkste handelsmacht ter wereld is, met de grootste 
interne markt, en fungeert als belangrijke stuwende kracht achter economische welvaart; 
overwegende dat de uitvoer van de EU-27 naar het VK in 2019 318,1 miljard EUR 
bedroeg, en de invoer in de EU-27 vanuit het VK 193,7 miljard EUR;

D. overwegende dat de termijn voor de afsluiting van de onderhandelingen over een nieuw 
partnerschap met het VK ambitieus is, de onderhandelingen zeer complex zijn, en de 
ongekende crisis als gevolg van de Covid-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende 
opschorting van de onderhandelingen de situatie nog lastiger maken;

1. benadrukt nogmaals met klem dat het terugtrekkingsakkoord door beide partijen in al zijn 
onderdelen volledig moet worden uitgevoerd, en dat dit in belangrijke mate bepalend kan 
zijn voor de vraag of de onderhandelingen over het toekomstige akkoord te goeder trouw 
zullen kunnen plaatsvinden;

2. is van oordeel dat zowel de EU, als het VK er belang bij hebben middels het toekomstige 
akkoord tot ambitieuze, alomvattende en evenwichtige betrekkingen te komen;

3. benadrukt dat alle instellingen, lidstaten, ondernemingen en burgers van de EU zich 
moeten voorbereiden op een nieuw partnerschap met het VK aan het eind van de 
overgangsperiode;

4. onderstreept dat een akkoord met het VK de ambitieuze en evenwichtige reeks 
maatregelen die in de afgelopen vijf jaar door de Commissie zijn voorgesteld, zoals de 
strategie voor de interne markt, de kapitaalmarktenunie, de strategie voor een digitale 
interne markt en de Europese digitale strategie, niet mag ondermijnen;

Interne markt

5. wijst er in het bijzonder op dat het toekomstige akkoord regelingen inzake 
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markttoegang voor goederen en diensten, openbare aanbestedingen en de erkenning van 
beroepskwalificaties moet omvatten, alsook inzake productregels, op voorwaarde dat 
sprake is van een gelijk speelveld;

 6. is van mening dat de Unie een volledig operationele interne markt nodig heeft die de 
verspreiding van groene, innovatieve oplossingen aanmoedigt om te komen tot een 
koolstofvrije en circulaire economie en dat het toekomstige akkoord met het VK in lijn 
moet zijn met deze doelstelling;

7. beklemtoont dat een derde land in geen geval dezelfde rechten kan hebben en dezelfde 
voordelen kan genieten als een lidstaat; wijst erop dat de rechten en privileges die aan 
de toegang tot de interne markt verbonden zijn, gepaard gaan met strenge verplichtingen 
om de regels van de interne markt volledig te eerbiedigen en na te leven; herhaalt in dit 
verband dat een evenwichtig, ambitieus en alomvattend toekomstig akkoord alleen 
mogelijk is indien voor ondernemingen en consumenten een gelijk speelveld tot stand 
wordt gebracht, in concreto door middel van de bepaling, de goede uitvoering en de 
doeltreffende handhaving van robuuste garanties, met het oog op het behoud van 
equivalente normen en dynamische onderlinge afstemming;

8. onderstreept dat dynamische onderlinge afstemming van de regelgeving en bepalingen 
inzake robuust markttoezicht die helpen garanderen dat de productregels in acht worden 
genomen een essentieel en onvervangbaar onderdeel van een toekomstig akkoord 
moeten uitmaken, gericht op het tot stand brengen van een gelijk speelveld; 
beklemtoont dat rechtszekerheid voor EU-ondernemingen, in combinatie met een hoog 
niveau van bescherming van EU-consumenten middels doeltreffend markttoezicht, 
traceerbaarheid van producten en samenwerking tussen markttoezichtautoriteiten op dit 
gebied, kan bijdragen tot de totstandbrenging van een gelijk speelveld; benadrukt verder 
dat een gelijk speelveld een horizontaal mechanisme behoeft, zoals een alomvattend 
kader voor governance voor alle gebieden waarop wordt samengewerkt, teneinde te 
zorgen voor doeltreffende uitvoering, monitoring, handhaving en geschilbeslechting 
door naar behoren uitgeruste nationale autoriteiten via doeltreffende administratieve en 
gerechtelijke procedures; geeft aan dat een dergelijk horizontaal mechanisme de 
autonomie van de besluitvormingsprocessen en de rechtsorde van de EU volledig moet 
eerbiedigen, en de Unie passende instrumenten moet bieden om zich tegen een 
eventuele niet-eerbiediging door het VK te verweren;

9. herhaalt dat het toekomstige akkoord sowieso betekent dat goederen aan 
douanecontroles en -verificaties zullen worden onderworpen vooraleer ze tot de interne 
markt kunnen worden toegelaten, en beklemtoont dat het essentieel is erop toe te zien 
dat goederen aan de regels van de interne markt en de desbetreffende productregels 
voldoen;

10. benadrukt dat, waar relevant en geëigend, in de onderhandelingen over het 
internemarkthoofdstuk van het akkoord inzake facilitering van markttoegang rekening 
moet worden gehouden met de behoeften en belangen van Europese kmo’s; spoort de 
partijen daarnaast aan contactpunten voor kmo’s op te richten, en dringt aan op een 
stabiel en voorspelbaar algemeen wettelijk kader;

11. vindt het essentieel dat de regelingen bepalingen omvatten inzake markttoegang en 
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nationale behandeling volgens de regels van het gastland, teneinde te verzekeren dat 
dienstverleners van de EU door het VK niet worden gediscrimineerd, waaronder met 
betrekking tot vestiging; benadrukt dat EU-burgers op grond van de nieuwe regelingen 
de mogelijkheid zouden moeten hebben om voor hun werk, en met het oog op het 
verlenen van diensten, tijdelijk naar het VK te reizen en daar tijdelijk te verblijven;

12. benadrukt dat het akkoord ook ambitieuze en passende regelingen moet omvatten voor 
het vergemakkelijken van de elektronische handel en gegevensstromen- en uitwisseling, 
het aanpakken van ongerechtvaardigde belemmeringen voor de handel via elektronische 
middelen, en voor het waarborgen van een open, veilige en betrouwbare online-
omgeving voor ondernemingen en consumenten, op voorwaarde dat de 
onlinedetailhandelaren uit het VK zich aan de desbetreffende regels van de interne 
markt houden; dringt er in dit verband op aan deze regelingen af te stemmen op de 
algemene verordening gegevensbescherming;

13. beklemtoont dat de markten voor openbare aanbestedingen eveneens open moeten 
blijven, zowel in de EU als in het VK, teneinde te blijven bijdragen aan de essentiële 
grensoverschrijdende goederenstromen en dienstverlening, op voorwaarde dat er voor 
elk relevant aspect een gelijk speelveld tot stand wordt gebracht; betreurt het dat de 
sector openbare aanbestedingen in het onderhandelingsmandaat van het VK niet wordt 
genoemd, en dringt in dit verband aan op de opname van aanvullende bepalingen die 
zorgen voor wederkerige toegang tot de markten voor openbare aanbestedingen voor 
beide partijen, die moeten worden opgesteld in volledige overeenstemming met het EU-
acquis;

Douane

14. neemt kennis van de intentie van het VK om niet te streven naar de voortzetting van zijn 
huidige status ten opzichte van de interne markt en de douane-unie, en van het belang 
dat het VK heeft bij een nauwe economische samenwerking na het verlaten van de EU; 
wijst er met klem op dat het belangrijk is de integriteit van de douane-unie en haar 
procedures te handhaven, aangezien deze de veiligheid en bescherming van de 
consumenten en de economische belangen van de EU en de ondernemingen van de EU 
garanderen; beklemtoont dat meer investeringen nodig zijn in douanecontrolefaciliteiten 
aan de grenzen tussen de EU en het VK, en dat beide partijen, waar relevant en 
geëigend, nauwer moeten samenwerken en meer informatie met elkaar moeten 
uitwisselen;

15. merkt op dat het grote aantal niet-tarifaire belemmeringen, de discrepanties tussen de 
niveaus en de kwaliteit van de controles, en de verschillen in douaneprocedures en het 
sanctiebeleid bij de punten van binnenkomst van de EU in de douane-unie vaak leiden 
tot een verstoring van de handelsstromen en de integriteit van de Europese interne markt 
in gevaar brengen; 

16. benadrukt dat de volledige tenuitvoerlegging van de regelingen voor de Ierse grens voor 
ondernemingen en om de omleiding van handelsstromen en mogelijke schade aan de 
economie van het hele eiland te voorkomen, cruciaal is, en dat artikel 12 van het 
Protocol betreffende Ierland/Noord-Ierland volledig moet worden toegepast; 
onderstreept verder dat het gespecialiseerd comité voor de noodzakelijke zekerheid 
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moet zorgen ten aanzien van de aspecten in het Protocol, en met name artikel 12, 
betreffende de toepassing, monitoring en handhaving van het Protocol, dat te goeder 
trouw moet worden uitgevoerd;

17. benadrukt dat elk toekomstig akkoord met het oog op het vergemakkelijken van 
grensoverschrijdende handel alomvattende mechanismen voor douanesamenwerking 
moet omvatten, alsook mechanismen voor samenwerking tussen douane- en 
markttoezichtautoriteiten; verzoekt de partijen daarnaast om, waar relevant en geëigend, 
te werken aan vereenvoudiging van de vereisten en formaliteiten van de 
douaneprocedures voor handelaren en economische actoren, waaronder voor kmo’s;

18. dringt erop aan dat de Commissie waarborgt dat douanecontroles in de gehele EU aan 
dezelfde normen voldoen, door middel van een mechanisme voor rechtstreekse 
uniforme douanecontroles, in samenwerking met de lidstaten en in volledige 
overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel;

19. onderstreept dat de nieuwe regelingen op douanegebied (en op andere gebieden) voor de 
producenten en de handelaren van de EU net zulke gunstige voorwaarden moeten 
omvatten als die waar hun collega’s in het VK aanspraak op kunnen maken; 

20. onderstreept dat het absoluut het beste zou zijn als het VK de huidige 
productenclassificatie op basis van het Geïntegreerd tarief van de Europese 
Gemeenschappen zou handhaven, teneinde de procedures eenvoudig te houden en de 
regelgevingsdruk te reduceren;

Consumentenbeleid

21. benadrukt dat de EU-normen inzake consumentenbescherming en de rechten van de 
burgers zoals bedoeld in het EU-acquis in een toekomstig akkoord door beide partijen 
in stand moeten worden gehouden; is van oordeel dat het akkoord de consumenten in de 
EU een meerwaarde moet opleveren in de vorm van een zo robuust mogelijk kader voor 
de bescherming van consumentenrechten en handhaving van de verplichtingen voor 
handelaren;

22. acht het van het allergrootste belang om de veiligheid van producten die vanuit het VK 
worden ingevoerd zodanig te garanderen dat deze producten in overeenstemming zijn 
met de EU-normen;

23. beklemtoont dat samenwerking op het vlak van regelgeving en administratieve 
samenwerking, in combinatie met, waar relevant en geëigend, parlementair toezicht en 
toezeggingen inzake non-regressie, zoals met andere derde landen, belangrijk is 
teneinde niet-tarifaire belemmeringen te elimineren, doelstellingen van openbaar belang 
te verwezenlijken, de belangen van de consumenten van de EU te verdedigen, 
waaronder het waarborgen van een veilige en betrouwbare online-omgeving voor 
consumenten en ondernemingen, en oneerlijke handelspraktijken aan te pakken;

24. beklemtoont dat het - als resultaat van het toekomstige akkoord - in het belang van 
zowel de EU, als het VK is om op het gebied van consumentenbescherming en 
markttoegang potentiële negatieve gevolgen voor de tastbare verworvenheden voor 
consumenten op terreinen als digitale diensten, passagiersrechten, de handel in 
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medische apparatuur, het Europees noodnummer (112) en het interoperabele EU-brede 
eCall-systeem, de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking, de strijd tegen namaak, 
en de bescherming van geografische aanduidingen, te vermijden; benadrukt dat de EU 
en het VK, door samen te werken, het debat op internationaal niveau kunnen 
beïnvloeden, waaronder om te zorgen voor een veilige en betrouwbare online-omgeving 
voor consumenten en ondernemingen.

***
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