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Ärende: Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av 
handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden 
för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
(COM(2020)0856 – C9-0432/2020 – 2020/0382(NLE))

Till ordförandena

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för era utskott.

Vid utskottssammanträdet den 28 januari 2021 behandlade utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd ärendet. Vid detta sammanträde1 beslutade utskottet att uppmana 

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Anna Cavazzini (ordförande, föredragande av 
yttrandet), Andrus Ansip (vice ordförande), Maria Grapini (vice ordförande), Maria Manuel Leitão Marques 
(vice ordförande), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Alessandra Basso, 
Markus Buchheit, Miroslav Radačovský, Marco Zullo, Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, 
Christian Doleschal, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, 
Dan-Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Vlad-Marius Botoş, 
Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, 
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utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel att som ansvariga utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas.

Med vänlig hälsning

Anna Cavazzini
Ordförande

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, 
Kim Van Sparrentak, Hynek Blaško, Virginie Joron och Jean-Lin Lacapelle.
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet anser att den inre marknaden är ett av unionens viktigaste resultat. 
Den har varit till stor nytta för alla parters ekonomier och lett till ökad livskvalitet för 
medborgarna. Parlamentet betonar att det ekonomiska partnerskapet i denna nya era bör 
inriktas på att skapa möjligheter som gynnar båda parter och under inga omständigheter 
leda till att den inre marknadens och tullunionens integritet och funktion försämras. 
Parlamentet understryker i detta sammanhang att tredjeländer inte kan ha samma 
rättigheter och fördelar som medlemsstater, och att snedvridningar i handeln med varor 
och tjänster, illojal konkurrens och ojämlika villkor i möjligaste mån bör undvikas inom 
ramen för avtalet. Parlamentet anser att utvidgningen av lättnaderna för godkända 
ekonomiska aktörer är rätt väg framåt för att undvika snedvridning av handeln.

2. Europaparlamentet förklarar att ett robust system för marknads- och tullkontroll och en 
hög skyddsnivå för EU-konsumenternas rättigheter genom effektiv marknadskontroll, 
produktspårbarhet, produktsäkerhet, höga kvalitetsstandarder och 
efterlevnadsmekanismer är nyckelfaktorer för att skydda EU:s inre marknad och 
medborgare. Parlamentet anser att mekanismerna för tvistlösning enligt 
avtalsbestämmelserna måste vara ändamålsenliga och fungera på ett automatiskt och 
snabbt verkställbart sätt så att de verkligen avskräcker från avvikelser från avtalet.

3. Europaparlamentet betonar att ett fullständigt genomförande av bestämmelserna i 
utträdesavtalet, särskilt protokollet om Irland och Nordirland, är av yttersta vikt för den 
inre marknadens och tullunionens integritet, som faller under ansvarsområdet för 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Parlamentet understryker att 
genomförandet ska betraktas som en hörnsten och en fast beståndsdel i de nya 
förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket. Därför bör det övervakas noga, 
granskas och tillämpas korrekt.

4. Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att skapa klarhet i systemet för 
fastställande av varor som riskerar att importeras till unionen samt att garantera 
obehindrad tillgång till nödvändig information och fysiska platser för dem som på 
unionens vägnar ska kontrollera efterlevnaden av den tillämpliga lagstiftningen på 
områdena tull, skydd och säkerhet samt marknadskontroll, så att de kan utföra sina 
uppgifter.

5. Europaparlamentet understryker därför att efterlevnad av protokollet ska betraktas som 
en integrerad del av villkoren för att omfattas av de lättnader som föreskrivs i avtalet om 
framtida förbindelser. Om parterna underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt 
protokollet ska detta betraktas som skäl för att inleda skiljedomsförfarandet och, i 
förekommande fall, aktivera den utjämningsmekanism som gör det möjligt för båda 
sidor att vidta korrigerande åtgärder för att motverka situationer med orättvisa nackdelar 
till skada för deras företag och medborgare.

6. Europaparlamentet noterar att handeln med tjänster utgör ett viktigt bidrag till den 
europeiska ekonomin och konstaterar att lämpliga arrangemang för tjänstehandel mellan 
EU och Förenade kungariket har hittats, inbegripet bestämmelser om marknadstillträde 
och nationell behandling enligt värdlandets regler som säkerställer att 
tjänsteleverantörer från EU inte diskrimineras. Parlamentet konstaterar att 



PE663.092v01-00 4/5 AL\1223546SV.docx

SV

arrangemangen ger en tydlig ram för ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer, 
som svarar på parlamentets rekommendationer och bevarar EU:s regleringsautonomi på 
detta område. Parlamentet välkomnar möjligheten att rikta gemensamma 
rekommendationer till partnerskapsrådet, som kan ligga till grund för system för 
erkännande av yrkeskvalifikationer för specifika yrken utan att sänka de nationella 
utbildningskraven. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att unionens 
exklusiva befogenhet bör respekteras fullt ut i framtiden och att man därför bör undvika 
att ingå bilaterala avtal om ömsesidigt erkännande av kvalifikationer mellan enskilda 
medlemsstater och Förenade kungariket.

7. Europaparlamentet är bestört över att avtalets extremt sena slutförande skapade stor 
osäkerhet för konsumenter och företag på EU:s inre marknad och i Förenade kungariket 
och inverkade negativt på parlamentets granskningsmöjligheter. Parlamentet hävdar att 
avtalets mål bara kan uppnås om man ser till att det genomförs fullt ut och tillämpas 
effektivt, och betonar parlamentets viktiga roll i övervakningen av genomförandet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att bestämt och tydligt fastställa parlamentets roll, 
genom att säkerställa ett effektivt samarbete med och ett aktivt deltagande av 
parlamentet när det gäller kontroll och tillsyn och att tillhandahålla snabb och 
uttömmande information om genomförande och eventuell justering av avtalet. 
Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att se till att parlamentet får adekvat 
information i rätt tid före och efter relevanta möten i partnerskapsrådet och om 
regleringssamarbete.

8. Europaparlamentet understryker att EU i genomförandeprocessen bör fokusera på 
tullkontrollerna före införandet av varor på den inre marknaden (antingen från Förenade 
kungariket eller från andra tredjeländer via Förenade kungariket) och se till att dessa 
utförs i enlighet med avtalet; det är av yttersta vikt att säkerställa att varor uppfyller 
kraven för den inre marknaden. Parlamentet betonar att det behövs större investeringar i 
tullkontrollanläggningar och mer samordning och informationsutbyte mellan båda 
parter för att i största möjliga utsträckning förhindra störningar i handeln samt för att 
värna tullunionens integritet till förmån för konsumenterna och företagen. Parlamentet 
anser att ett smidigt samarbete mellan tull- och marknadskontrollmyndigheterna är 
absolut nödvändigt och påpekar särskilt att ett EU-kontor i Belfast måste ha nödvändig 
operativ kapacitet. 

9. Europaparlamentet noterar, när det gäller avtalet om digital handel, vikten av att ge 
möjlighet att smidigt lösa gränsöverskridande näthandelstvister och behovet av 
informera konsumenter som handlar på nätet om eventuella extra avgifter eller tullar när 
de köper från en brittisk näringsidkare. Parlamentet hoppas att Förenade kungariket 
kommer att fortsätta att hålla sig till EU:s datastandarder så att de även i fortsättning kan 
anses ha en adekvat skyddsnivå för uppgifter med ursprung i unionen. 

10. Europaparlamentet anser att avtalets lösningar för offentlig upphandling kan garantera 
efterlevnad av de nödvändiga reglerna om ömsesidighet och icke-diskriminering i 
EU-företagens och EU-konsumenternas intresse.

11. Europaparlamentet konstaterar att roamingavgifter, med tanke på de ekonomiska 
förbindelserna på hela ön Irland, kan få betydande negativa konsekvenser i 
gränsområdena.



AL\1223546SV.docx 5/5 PE663.092v01-00

SV

12. Europaparlamentet noterar att avtalet inte innehåller någon bestämmelse om dynamisk 
anpassning, vilket skulle ha kunnat bidra till att skapa lika villkor på områdena 
konsumentskydd, hållbara standarder och konkurrensregler. Parlamentet välkomnar 
dock avtalets klausul om upprätthållande av skyddsnivån, särskilt på 
konsumentskyddsområdet, men även på andra relevanta områden, liksom de ensidiga 
utjämningsåtgärder som skulle kunna vidtas vid betydande skillnader på områden där 
sådana skillnader konkret påverkar handel eller investeringar. Parlamentet understryker 
vikten av att skydda EU i samband med potentiella regelskillnader i Förenade 
kungariket i framtiden.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur man kan förhindra 
orättvisa konkurrensfördelar på grund av att regleringssystemen gradvis går isär och 
säkerställa kontinuerlig utveckling av högre EU-standarder, exempelvis 
konsumenträttigheter i samband med digitalisering och hållbarhet. Parlamentet 
efterlyser ett snabbt, effektivt och rättvist verkställande av tvistlösning och korrigerande 
åtgärder för att värna den inre marknadens integritet och garantera fri och rättvis 
konkurrens som inte skadar den höga kvaliteten på EU:s standarder och 
konsumentskydd, i syfte att säkerställa lämpliga och proportionerliga administrativa 
krav för konsumenter och företag, särskilt små och medelstora företag.

14. Europaparlamentet konstaterar att osäkerheten kring de tillämpliga reglerna redan har 
påverkat konsumenternas vanor och förtroende för gränsöverskridande handel negativt, 
och uppmanar Förenade kungarikets regering, kommissionen och medlemsstaterna att 
snabbt genomföra avtalets konsumentskyddsåtgärder och stärka samarbetet mellan EU 
och Förenade kungariket när det gäller olika sektorsstrategier för hållbara 
produktionsmetoder och produktsäkerhet. Parlamentet efterlyser transparens i hela 
leveranskedjan för produkter och tjänster till förmån för konsumenterna, och förklarar 
att prisangivelser som återspeglar de totala inköpskostnaderna, inklusive alla relevanta 
tillämpliga avgifter och tullar, och tydlighet i fråga om de tillämpliga 
konsumenträttigheterna är nyckeln till att undvika gnissel och öka konsumenternas 
förtroende när de handlar över gränserna.


