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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för utrikesfrågor 
och utskottet för internationell handel att som ansvariga utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Ett avtal med Förenade kungariket måste säkerställa en balans mellan rättigheter och 
skyldigheter, respektera EU:s inre marknads och tullunions fullständiga integritet och 
korrekta funktionssätt och de fyra friheternas odelbarhet samt garantera lika villkor för 
företag och konsumentskydd på hög nivå. Ett land som inte är medlem av unionen och 
som inte fullgör samma skyldigheter som en medlem kan inte ha samma rättigheter och 
komma i åtnjutande av samma fördelar som en medlem.

B. Tillgång till EU:s inre marknad kräver, som ett förhandsvillkor, full efterlevnad av 
relevant unionslagstiftning för den inre marknaden. Konsumentskyddet i EU säkerställs 
genom en omfattande europeisk rättslig ram.

C. Unionen är världens främsta handelsmakt och största inre marknad, och fungerar som 
en viktig drivkraft för ekonomiskt välstånd. Under 2019 exporterade EU-27 varor till 
Förenade kungariket till ett värde av 318,1 miljarder euro och importerade varor från 
Förenade kungariket till ett värde av 193,7 miljarder euro.

D. Tidsfristen för att slutföra förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade 
kungariket är ambitiös och förhandlingarna är mycket komplexa, och den kris utan 
motstycke som orsakats av covid-19-pandemin med medföljande avbrott i 
förhandlingarna gör situationen ännu mer utmanande.

1. Europaparlamentet upprepar med kraft att utträdesavtalet måste genomföras fullt ut, i alla 
sina delar och av båda parter, och att detta kan vara en stark indikator det ärliga uppsåt 
som kommer att prägla förhandlingarna om det framtida avtalet.

2. Europaparlamentet anser att det ligger i EU:s och Förenade kungarikets gemensamma 
intresse att eftersträva ett ambitiöst, vittomfattande och balanserat förhållande genom det 
framtida avtalet.

3. Europaparlamentet betonar att alla EU-institutioner, medlemsstater, företag och 
unionsmedborgare bör förbereda sig för ett nytt partnerskap med Förenade kungariket 
när övergångsperioden löper ut.

4. Europaparlamentet understryker att ett avtal med Förenade kungariket inte bör 
undergräva de ambitiösa och välbalanserade åtgärdspaket som kommissionen har lagt 
fram de senaste fem åren, såsom strategin för den inre marknaden, 
kapitalmarknadsunionen, strategin för den digitala inre marknaden och den europeiska 
digitala strategin.

Inre marknaden

5. Europaparlamentet understryker att det framtida avtalet bör omfatta ömsesidiga 
arrangemang avseende marknadstillträde för varor och tjänster, offentlig upphandling 
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och erkännande av yrkeskvalifikationer samt avseende produktbestämmelser, förutsatt 
att lika villkor råder.

6. Europaparlamentet anser att unionen, för att kunna röra sig mot koldioxidneutralitet och 
cirkulär ekonomi, behöver en fullt fungerande inre marknad som uppmuntrar spridning 
av miljövänliga, innovativa lösningar, och det framtida avtalet med Förenade kungariket 
bör överensstämma med detta mål.

7. Europaparlamentet betonar att ett tredjeland under inga omständigheter kan få samma 
nivå avseende rättigheter och förmåner som en medlemsstat. Parlamentet betonar att de 
rättigheter och privilegier som hör samman med tillträdet till den inre marknaden går 
hand i hand med strikta krav att fullständigt respektera och efterleva reglerna för den 
inre marknaden. Parlamentet påminner därför om att ett balanserat, ambitiöst och 
vittomfattande framtida avtal kan ingås endast om lika villkor för företag och 
konsumenter säkerställs genom robusta åtaganden som verkligen genomförs och 
efterlevs i syfte att bevara likvärdiga standarder och få till stånd en dynamisk 
harmonisering.

8. Europaparlamentet understryker att en dynamisk anpassning av lagstiftningen, och 
föreskrifter som garanterar en marknadsövervakning som är stabil och bidrar till 
efterlevnad av produktbestämmelserna, bör vara en väsentlig och oersättlig del av alla 
framtida avtal med målet att säkerställa lika villkor. Parlamentet betonar att ett 
förutsebart rättsläge för EU-företag tillsammans med en hög skyddsnivå för EU:s 
konsumenter genom effektiv marknadsövervakning, produkters spårbarhet och 
samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter, bör bidra till att skapa lika villkor på 
detta område. Parlamentet understryker också att lika villkor kräver en övergripande 
mekanism, såsom en heltäckande styrningsram som omfattar alla samarbetsområden, 
för att säkerställa konkret genomförande, övervakning, tillämpning och tvistlösning 
genom nationella myndigheter med tillräckliga resurser och verkningsfulla 
administrativa och rättsliga förfaranden. Parlamentet påminner om att en sådan 
övergripande mekanism fullständigt bör bevara autonomin i EU:s beslutsfattande och 
rättsordning, och ge unionen lämpliga verktyg för att kunna agera vid eventuella 
överträdelser från Förenade kungarikets sida.

9. Europaparlamentet påminner om att det nya avtalet under alla omständigheter kommer 
att leda till tullkontroller och verifiering innan varor kommer in på den inre marknaden, 
och insisterar på att det är ytterst viktigt att säkerställa att varorna överensstämmer med 
reglerna för den inre marknaden och europeiska produktstandarder.

10. Europaparlamentet understryker att behoven och intressena hos unionens små och 
medelstora företag när så är relevant och lämpligt bör beaktas när man förhandlar om 
avtalets inremarknadskapitel om underlättande av marknadstillträde. Parlamentet 
uppmanar vidare parterna att inrätta kontaktpunkter för små och medelstora företag, och 
efterlyser en stabil och förutsebar övergripande rättslig ram.

11. Europaparlamentet är starkt övertygat om att arrangemangen bör omfatta bestämmelser 
om marknadstillträde och nationell behandling enligt värdstatens regler, så att 
tjänsteleverantörer från EU behandlas på ett icke-diskriminerande sätt av Förenade 
kungariket, även när det gäller etablering. Parlamentet understryker att de nya 
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arrangemangen bör göra det möjligt för EU-medborgare att tillfälligt resa in och vistas i 
Förenade kungariket för affärsändamål och i syfte att tillhandahålla tjänster.

12. Europaparlamentet betonar att ambitiösa och lämpliga arrangemang bör 
överenskommas för att underlätta elektronisk handel och dataflöde samt datautbyte, så 
att omotiverade handelshinder åtgärdas digitalt och en öppen, säker och tillförlitlig 
onlinemiljö säkras för företag och konsumenter, förutsatt att de brittiska 
internethandlarna uppfyller de bestämmelser för den inre marknaden som berörs. 
Parlamentet önskar i detta sammanhang att dessa arrangemang anpassas till den 
allmänna dataskyddsförordningen.

13. Europaparlamentet betonar att båda parters marknad för offentlig upphandling även i 
fortsättningen bör vara likvärdigt öppen för att kunna fortsätta att bidra till det 
grundläggande flödet av varor och tjänster, under förutsättning att det verkligen råder 
lika villkor som omfattar alla relevanta aspekter. Parlamentet beklagar att sektorn för 
offentlig upphandling inte omnämns i det brittiska förhandlingsmandatet, och önskar i 
detta sammanhang att det införs ytterligare föreskrifter som ger ömsesidigt tillträde till 
upphandlingsmarknaderna för båda parter, något som bör utformas i full 
överensstämmelse med EU:s regelverk.

Tull

14. Europaparlamentet noterar Förenade kungarikets avsikt att inte sträva efter att ha kvar 
sin nuvarande status i förhållande till den inre marknaden och tullunionen, och Förenade 
kungarikets intresse av ett nära ekonomiskt samarbete med EU efter utträdet. 
Parlamentet betonar vikten av att bevara tullunionens och dess förfarandens integritet, 
vilket garanterar konsumenternas säkerhet och skydd och EU:s och EU-företagens 
ekonomiska intressen. Parlamentet betonar behovet av ökade investeringar i 
tullkontrollresurser vid gemensamma transiteringsställen vid de gemensamma 
gränserna, och en ökad samordning och informationsutbyte, när så är relevant och 
lämpligt, mellan båda parter.

15. Europaparlamentet pekar på att det stora antalet icke-tariffära hinder, skillnader i fråga 
om kontrollnivå och kontrollkvalitet samt skillnader i fråga om tullförfaranden och 
sanktionsåtgärder vid de platser där varor förs in i EU:s tullunion, ofta leder till en 
snedvridning av handelsflödena och äventyrar den inre marknadens integritet. 

16. Europaparlamentet betonar att ett fullständigt genomförande av arrangemangen vid den 
irländska gränsen är av avgörande betydelse för företagen och för att undvika att 
handelsflödena leds om vilket kan medföra att hela öns ekonomi skadas, och 
understryker att artikel 12 i protokollet om Irland/Nordirland bör genomföras fullt ut. 
Parlamentet understryker dessutom att den specialiserade kommittén bör erbjuda den 
säkerhet som krävs i fråga om de aspekter i protokollet, särskilt artikel 12 om 
tillämpning, kontroll och efterlevnad av protokollet, som förväntas genomföras i ärligt 
uppsåt.

17. Europaparlamentet framhåller att alla framtida avtal bör upprätta övergripande 
mekanismer för tullsamarbete för att underlätta gränsöverskridande handel, och även 
mekanismer för samarbete mellan tull och marknadskontrollmyndigheter. Parlamentet 
uppmanar parterna att, när så är relevant och lämpligt, arbeta för att förenkla sina krav 
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och formaliteter för tullförfaranden för näringsidkare eller ekonomiska aktörer, 
däribland små och medelstora företag.

18. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen måste se till att tullkontrollerna i hela 
EU följer samma standarder, med hjälp av en direkt och enhetlig tullkontrollmekanism 
som samordnas med medlemsstaterna och till fullo efterlever subsidiaritetsprincipen.

19. Europaparlamentet understryker att de nya arrangemangen för tull och andra områden bör 
säkerställa att producenter och handlare från EU har lika gynnsamma villkor som sina 
motparter i Förenade kungariket. 

20. Europaparlamentet betonar att det skulle vara mycket önskvärt att Förenade kungariket 
behåller den nuvarande produktklassificeringen, som bygger på Europeiska 
gemenskapernas integrerade tulltaxa (Taric), i syfte att hålla förfarandena enkla och 
minska lagstiftningsbördan.

Konsumentpolitik

21. Europaparlamentet betonar att EU:s nuvarande normer för konsumentskydd och 
medborgerliga rättigheter enligt unionens regelverk måste finnas kvar i alla framtida 
avtal och upprätthållas av båda parter. Parlamentet anser att avtalet bör säkerställa ett 
mervärde för EU-konsumenterna genom att erbjuda den bästa ramen för skydd av 
konsumenternas rättigheter och för tillämpning av näringsidkarnas skyldigheter.

22. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att garantera produktsäkerheten för de 
varor som importeras från Förenade kungariket så att de överensstämmer med EU:s 
standarder.

23. Europaparlamentet betonar att rättsligt och administrativt samarbete, när så är relevant 
och lämpligt åtföljt av parlamentarisk kontroll och åtaganden om upprätthållande av 
skyddsnivån på samma sätt som med andra tredjeländer, är viktigt för att ta itu med 
icke-tariffära hinder och eftersträva mål av allmänt intresse, för att skydda EU-
konsumenternas intressen och även för att säkerställa en säker och tillförlitlig miljö för 
konsumenter och företag på nätet, liksom för att bekämpa illojala affärsmetoder.

24. Europaparlamentet betonar att det till följd av det framtida avtalet ligger i både EU:s 
och Förenade kungarikets intresse, vad gäller konsumentskydd och marknadstillträde, 
att undvika potentiella negativa effekter på befintliga påtagliga fördelar för 
konsumenterna på områden som digitala tjänster, passagerares rättigheter, handel med 
medicinsk utrustning, det europeiska nödnumret (112) och det kompatibla EU-
omfattande eCall-systemet, omotiverad geoblockering, bekämpning av 
varumärkesförfalskning och skydd av geografiska beteckningar. Parlamentet betonar att 
EU och Förenade kungariket genom att arbeta tillsammans skulle kunna påverka 
debatten på internationell nivå, bland annat för att säkerställa en säker och tillförlitlig 
onlinemiljö för konsumenter och företag.

***
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