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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещите комисии 
по външни работи и по международна търговия да включат в предложението за 
резолюция, което ще приемат, следните предложения:

А. като има предвид, че споразумението с Обединеното кралство трябва да гарантира 
баланс между правата и задълженията, да зачита пълния интегритет на вътрешния 
пазар и митническия съюз на ЕС и да гарантира еднакви условия на конкуренция;

1. настоятелно повтаря, че Споразумението за оттегляне трябва да бъде изцяло 
приложено във всичките му части от двете страни, като същевременно това може 
да бъде силен сигнал за добрата воля за водене на преговорите за бъдещото 
споразумение;

2. счита, че е в общ интерес на ЕС и Обединеното кралство да се стремят към 
амбициозни, широкообхватни и балансирани отношения чрез бъдещото 
споразумение;

3. подчертава, че всички институции, предприятия и граждани на ЕС следва да бъдат 
подготвени за ново партньорство с Обединеното кралство в края на преходния 
период;

Вътрешен пазар

4. подчертава, че бъдещото споразумение следва да включва реципрочни 
договорености относно взаимно изгоден пазарен достъп за стоки и услуги, 
обществени поръчки и признаване на професионалните квалификации;

5. счита, че при никакви обстоятелства трета държава не може да има същите права 
или да се ползва със същите предимства като държавите членки; припомня 
следователно, че едно балансирано, амбициозно и широкообхватно споразумение 
за свободна търговия може да бъде договорено само ако са осигурени еднакви 
условия на конкуренция чрез стабилни ангажименти;

6. подчертава, че динамичното регулаторно хармонизиране по отношение на 
пазарния надзор на стоки и на строгите продуктови стандарти следва да бъде 
съществена и незаменима част от всяко бъдещо споразумение, така че да се 
гарантират еднакви условия на конкуренция и висока степен на защита за 
предприятията от ЕС чрез ефективен пазарен надзор; подчертава, че еднаквите 
условия на конкуренция изискват хоризонтален механизъм, като например 
цялостна рамка за управление, която обхваща всички области на сътрудничество, 
за да се гарантира ефективно изпълнение, правоприлагане и уреждане на спорове 
чрез адекватно обезпечени с ресурси национални органи и ефективни 
административни и съдебни производства;

7. припомня, че във всеки случай едно ново споразумение ще доведе до извършването 
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на митнически проверки и контрол преди стоките да навлязат на вътрешния пазар, 
и настоява, че гарантирането на съответствието на стоките с правилата на 
вътрешния пазар е от първостепенно значение; счита, че оперативните процедури, 
насочени към защита на вътрешния пазар на стоки и митническия съюз, трябва да 
сведат до минимум бюрокрацията, особено за МСП; 

8. категорично вярва, че договореностите следва да включват разпоредби относно 
достъпа до пазара и националното третиране съгласно правилата на приемащата 
държава, за да се гарантира, че доставчиците на услуги от ЕС се третират по 
недискриминационен начин, включително по отношение на установяването; 
подчертава, че новите разпоредби следва да предоставят възможност за временно 
влизане и престой със стопанска цел на граждани на ЕС в Обединеното кралство за 
целите на предоставянето на услуги;

9. подчертава, че следва да бъдат включени амбициозни договорености, за да се 
улесни електронната търговия и потоците от данни, да се премахнат 
необоснованите пречки пред търговията чрез електронни средства и да се 
гарантира открита, сигурна и надеждна онлайн среда за предприятията и 
потребителите;

10. подчертава, че пазарът на обществени поръчки следва да остане еднакво отворен и 
от двете страни, при условие че има еднакви условия на конкуренция, обхващащи 
всички релевантни аспекти; изразява съжаление, че секторът на обществените 
поръчки не е споменат в мандата на Обединеното кралство за преговорите;

Митници

11. подчертава колко е важно да се запази целостта на митническия съюз и неговите 
процедури, които гарантират безопасността на потребителите и икономическите 
интереси на ЕС и на предприятията в ЕС; подчертава необходимостта от по-големи 
инвестиции в съоръжения за митнически контрол на общите транзитни пунктове;

12. подчертава, че пълното прилагане на договореностите относно ирландската 
граница е от решаващо значение за предприятията и че член 12 от Протокола за 
Ирландия/Северна Ирландия относно прилагането, наблюдението и привеждането 
в сила на протокола следва да се прилага добросъвестно;

13. подчертава, че всяко бъдещо споразумение следва да установи всеобхватни 
механизми за митническо сътрудничество с цел улесняване на трансграничната 
търговия;

14. подчертава, че за производителите и търговците от ЕС новите договорености в 
областта на митниците и други области следва да гарантират същите благоприятни 
условия както за производителите и търговците от Обединеното кралство; 

15. подчертава, че е много желателно Обединеното кралство да запази настоящата 
класификация на продуктите въз основа на Интегрираната митническа тарифа на 
Европейските общности (ТАРИК), за да се запази простотата на процедурите и да 
се намали регулаторната тежест;
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Политика за потребителите

16. подчертава, че стандартите на ЕС за защита на потребителите и правата на 
гражданите съгласно достиженията на правото на ЕС не трябва да бъдат засегнати 
отрицателно от бъдещо споразумение;

17. подчертава значението на регулаторното сътрудничество, както в случая с други 
трети държави, с цел справяне с нетарифните бариери и преследването на цели от 
обществен интерес, така че да се защитят интересите на потребителите в ЕС, 
включително да се гарантира сигурна и надеждна среда за потребителите и 
предприятията онлайн, както и да се води борба с нелоялните търговски практики.

***


